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TE�EKKUR 

Bu kitap, belgesel yapimcisi, yonetmeni ve ogretmeni olarak 
c;;ah�t1g1m y1llann bir meyvesi. Sahip oldugum bilgiyi, tek tek 
te�ekkur edemeyecegim kadar c;;ok insanm sozcuklerine ve 
vizyonuna borc;;luyum. Bununla beraber, oyle insanlar var ki, 
yapuklan dogrudan katkl, bu kitab1 basit bir olas1hktan bir 
olur haline getirdi. ilk te�ekkur, en ba�mdan beri tamd1g1m ve 
belgeselci olarak bu yolda devam etmem ic;;in bana ilham ve
ren lngiliz Belgesel Yap1mc1lan Birligi'nde (Documentary 
Filmmakers Group) birlikte c;;ah�ng1m arkada�lanma. Bu ki
taptaki baz1 ozel unsurlara katk1 saglamasmm yam sua paha 
bic;;ilmez bir yard1m kaynag1 olarak hep yammda alan Kerry 
Mcleod'a ise ozel bir te�ekkur. Zamanlanm ve hikmetli sozle
rini benden esirgemeyen ttim film yap1mc1lanna ve katk1 sag
layanlara da c;;ok te�ekkur ederim: Andre Singer, Kim Longi
notto, Marilyn Gaunt, Emily James, Kevin Macdonald, Al 
Maysles, Roger Graef, Simon Aeppli, Jerry Rothwell, Sean 
McAllister, Kevin Hull, Kim Peat, Emma Read, Anton Califa-
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no, Russell Crockett, Esteban Uyarra, Phil Cox, Jennifer Ab
bott, Marc Isaacs, Erik Bafving, Ben Hopkins, Nikki Parrott, 
Jonathan Hodgson, Miriam Lyons ve Linda Stradling. 



KATKIDA BULUNANLAR 

Film endtistrisinden profesyoneller ve sektarden birc;ok ki;;i 
bu kitap ic;in bana hikmetli sozlerini, ;;upheciliklerini ve tec
rtibelerini odtinc; verdiler. i;;te o insanlar ve kim olduklanna 
dair kisa ozgec;mi;;leri . 

KIM LONGINITTO- Kim, kadmlann ya;;amlarmdan e;;siz 
portreler tireten dtinyaca tinlti bir ingiliz belgeselci. Odtillti 
filmi The Day I will Never Forget (Unutamad1g1m Gun ), Ken
ya'daki kadm stinneti uygulamas1 ile Afrika'da bu adete son 
vermek ic;in cesurca c;ah;;an oncti Afrikah kadmlan anlatlyor. 
Kamerun'un gtineybatlsmdaki Kumba Kadm Avukatlar Der
negi'nin tarihi ba;;anlan hakkmdaki Sisters in Law (filmin yar
d1mc1 yonetmenligini Florence Ayisi yap1yor ) ise Cannes Film 
Festivali'nde Sanat ve Deneme (Prix Art et Essai ) odtiltinti ka
zandL 

M ARILYN GAUNT- Marilyn, B B C  de dahil olmak tizt:.re 
pek c;ok btiytik yaym kurulu;;u ic;in 50'nin tizerinde belgesel 
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<;ekmi�, serbest <;ah�an odiillii bir ingiliz yonetmen. Filmleri
nin arasmda, Birmingham'da anneleriyle birlikte kotii bir ev 
ve saghks1z ko�ullarda ya�ayan Kelly ve be� klzkarde�inin ha
yatmi iic; ay boyunca kayda alan BA FT A odiillti Kelly and Her 
Sisters da var. 

EMILY JAMES - Emily, Britanya'da Ulusal Film ve Televiz
yon Okulu'nda okudu. ilk filmi The Luckiest Nut in the World, 
geli�mekte olan tilkelerdeki flsnklann kar�1 kar�1ya kald1g1 
zorluklar hakkmda �ark1 soyleyen anime bir Amerikan yerhs
tigmm hikayesini anlat1yor. Emily, belgesellerinde animasyon 
ve kukla kullanmaya devam etti. Son i�lerinden biri olan tele
vizyon dizisi Don't Worry'de ara�nrmaCI gazeteci bir kukla 
kadrosu rol ahyor. 

KEVIN MACDONALD - Kevin, 1972 Miinih Olimpiyatla
n'm konu alan Oscar odtillti One Day in September (Eyltil'de 
Bir Gun) filmini c;ekti. Aym zamanda Touching the Void (Bo�
luga Dokunmak) ve son odtillti kurmaca filmi ( fiction featu
re) The Last King of Scotland'm (isko<,;ya'nm Son Krah) yonet
menligini yapt1. 1995'ten beri Faber& Faber'de yard1mc1 edi
torltik yapan MacDonald, The Faber Booh of Documentary 
(1997) kitabm1 da yay1ma haz1rlad1. Aynca Emeric Pressbur
ger: The Life and Death of a Screenwriter ( Faber, 1994, Britan
ya Film Endtistrisi tarafmdan yllm film kitab1 sec;ildi ve edebi
yat d1�1 N C R  odtiltinde finale kald1) kitabm1 yazd1. 

ROGER GRAEF - Roger yazar, yonetmen, yaymCI ve krimo
nologdur. Ocak 2006'da, Yeni Y1l Onur Listesi'nde (New Year's 
Honours List) Order of British Empire odiiltinti kazand1g1 
a<,;1kland1. 2004'te katkllan ve ba�anlan nedeniyle prestijli in
giliz Film ve T elevizyon Akademisi tiyeligiyle odtillendirildi. 
Roger aynca 2003'te, Flaherty En iyi Belgesel odtiltinti alan 
Feltham Sings! filminin .yapimCISl olarak da bir BAFTA kazan
dl. SO'den fazla filminin yam sua bakanhklardan, polise, mah
kemelere, cezaevlerine, gozaln ve sosyal hizmetlere kadar bu-
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gi.ine dek kapah tutulan kurumlara girmeyi ba�aran Roger en 
<;ok bu onci.i c;;ah�nlasiyla tanmmaktadlr. 

SIMON AEPPLI - "Artist's Film and Video" gec;;mi�i alan Si
mon editOr ve yonetmendir. Galler Dniversitesi Cardiff Ensti
t lisi.i ve Belgesel Yap1mcllan Toplulugu'nda (Documentary 
I ilmmakers Group) hocahk yaptl ve Londra'da ARCO PLUS 
Institute, WAC Performing Arts and Media College, The Place 
vc New Vic College'de medya egitmenligi gorevini tistlendi. 

JENNIFER ABBOTT - jennifer belgeselci, ktilttirel aktivist 
ve sorunlu toplumsal norm ve uygulamalara odaklanan med
ya i.iretimiyle ilgilenen bir editOr. The Corporation filminin 
yard1mc1 yonetmenligi ve kurguculugunun yam s1ra et, ktiltur 
ve hayvanlan konu alan ve sekiz uluslararas1 odul kazanan 
belgesel A Cow at My Table'm yapimcihgmi, yonetmenligini 
ve kurguculugunu tistlendi. 

JERRY ROTHWELL - jerry, ozellikle sanat, ruh saghg1 ve 
cgitim konulanna egilen televizyon belgeselciliginde 10 y1lhk 
tecrubeye sahip bir belgesel yapimcisi ve yonetmeni. Channel 
4, Carlton ve BBC ic;;in belgesel, haber programlan ve tiyatro 
oyunlannm yap1mcihgm1 tistlendi. Deep Water (Golun Sun) 
filminin yard1mc1 yonetmeni alan jerry, ogrenme gti<;ltigune 
sahip uyeleri alan bir punk grubunun bir yllm1 anlatan Heavy 
Load'u c;;ekti. 

KEVIN HULL - Kevin odullu bir yonetmen olmasmm yam 
s1ra BBC ve Channel 4 ic;;in c;;ekilen pek c;;ok dizinin yapimcihgi
m yapt1. BBC/PBS ic;;in c;;ekilen Fever Road, yllm televizyon bel
geseli dahnda One World odulunu kazand1. Daimi olarak Lon
don Film School'da belgesel dersleri veren Kevin, National Film 
School, Belgesel Yap1mc1lan Toplulugu ile Ktiba'daki EICTV 
Film School'da konuk profesor olarak ders vermektedir. 

SEAN MACALLISTER - Sean, Britanya'nm en sec;;kin belge
sel yonetmenlerinden biri olarak tammyor. Filmleri arasmda 
Kudus'teki gundelik hayatl anlatt1g1 Settlers ile Saddam Huse-
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yin'in, Haberalma Bakanhg1'nda <;ah�an iki adamma �efkatli 
bir kamera tutan Minders da bulunuyor. Belgesel filmi The Li
berace of Baghdad (Bagdatl1 Liberace) , Sundance Film Festiva
li juri ozel odtilti de dahil olmak tizere bir<;ok odtiltin sahibi 
oldu. 

KIM PEAT - Kim, Eyltil 200l 'de Britanya'mn Channel Five 
kanahnda gtindtiz yaymlan, sanat ve din programlannm de
net<;iligine atand1. 

EMMA READ - Emma, Sky One, Two ve Three kanallarm
da Factual Entertainment and Specialist Factual ve araCI edi
tordtir. (araCI (commissioning) editor: <;ah�t1g1 tv kanalmm 
buu,;esinden belgesel ku�aklanna aynlan pay1 kanab adma en 
verimli �ekilde kullanarak yatmm yapan ki�i. Commissioning 
editiirii.n ikili bir rolti var: Bir yandan tv kanalmm haklanm sa
vunurken ve onun adma yannm yaparken, diger yandan ortak 
yap1ma girdigi belgesel film projesini de kanala kar�1 savunu
yor ve gerektiginde destegi artumaya <;ah�1yor. Yani tv kana
lmdaki 'ortagm1z') . 

ESTEBAN UYARRA - Odtillii bir yonetmen alan Esteban, 
BBC'nin de i<;inde oldugu ingiliz televizyon kanallannda kur
guculuk ve gortintti yonetmenligi yapt1. Son <;ah�malan ara
smda, 200 l Irak Sava�1'nda gazetecilerin roltine odaklanan 
odtillti War Feels Like War belgesel filmi de var. 

RUSELL CROCKETT - Russell, aralannda Marc Isaacs'in 
odtillti Lift filminin de oldugu pek <;ok belgeselde kurguculuk 
yapt1. 

LINDA STRADLING - Linda 20 y1ldan fazlad1r TV endiis
trisinin i<;inde. Ozellikle biiytik belgesel dizilerinde <;ah�an 
Linda <;ok deneyimli ve tanmm1� bir yap1mCid1r. 

AL MAYSLES - ABD'nin onde gelen yonetmenlerinden Al
bert Maysles, karde�i ve ortag1 David (1932-1987) ile birlikte , 
Frans1z 'cinema verite'nin Amerikan versiyonu alan 'dogrudan 
sinema'mn yaratlc1s1du. 
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GIRl� 

Bu kitab1 c;:ald1ysamz ya da satm veya odtinc;: ald1ysamz, ya 
da yagmurlu sefil bir Pazar ogleden sonrasmda bir kitapc;:1da 
o Lurup sayfalannda geziniyorsamz, muhtemelen belgesel c;:ek
meye ilgi duyuyorsunuz. Belki de zaten film c;:ekiyorsunuz da 
yeni teknikler, yakla�amlar ve ipuc;:lan ogrenmek istiyorsunuz. 
Belki de hie;: belgesel film c;:ekmediniz ve ba�lamak ic;:in iyi bir 
yer anyorsunuz. Ya da belki de belgeselci olup olmad1gm1z 
hakkmda emin degilsiniz ama daha fazla �ey ogrenmek istedi
ginizi c;:ok iyi biliyorsunuz.  Bunlardan hangisi olursamz olun, 
hu kitabm sizin ic;:in c;:ok k1ymetli bir arac;: olmasm1 ve beige
seller ile onlann nas1l c;:ekildigine clair fikrinizi geli�tirmesini 
umuyorum. 

'Belgesel' sozctigti pek c;:ok film ttirtine kar�1hk gelebilir. Ba
sil Wright ve Harry Watts'm Night Mail'i gibi en eski klasik
lerden, Super Size Me (Si�ir Beni) gibi en yeni belgesellere ka
Jar bu SOZCtik, bu filmleri c;:eken insan say1s1 kadar farkh ttirti 
ic;:inde banndmr. Gtintimtizde, tarihi ve doga belgesellerinde 
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kullamlan ozel grafiklerle birlikte kurmaca ve gen;;ek arasm
daki aynm onemli ol�i.ide silikle�ti. Reality T elevizyonculuk 
ile Factual Entertainment'in diger bi�imleri bu tamm1 daha da 
geni�letti. 

Belgeselcilerin, belirli bir hikaye anlatma ve mesaj verme 
di.irti.isi.iyle yamp tutu�an kendine ozgi.i bir grup oldugu soy
lenebilir. Belgesel film �ekmek hem fiziksel hem de duygusal 
olarak son derece zahmeth bir i�tir. Para kazanmamn ku�ku
suz daha kolay, daha az tehlikeli yollan var. Ama bu i�i yap
maya deger ktlan bir�ok odi.ili.i de var. Bir defa, belgeselciler 
olarak bi.iyi.ileyici, bugi.ine dek bilinmeyen konu alanlanna 
kaptlrmaya ba�lanz kendimizi. i�inde bulundugum belgesel
lerden erkeklerin hormonlan, kadmlann cezaevlerindeki ya
�amlan, Ortadogu'daki misyonerler ve Bau Afrika'da ya�anan 
ama kayltlara ge�irilmeyen sava�lar hakkmda �ok �ey ogren
dim. lkincisi, degi�imi tetiklemek ya da bir ti.ir fark yaratma 
hrsat1 ele ge<;irmi� oluyoruz. Belgesel Yaptmctlan Toplulugu 
tarafmdan yi.iri.iti.ilen bir ankete gore belgeselcilerin yi.izde 
80'inden fazlas1, evrensel, ulusal, cemaat ve bireysel di.izeyde 
'fark yaratmak' i<;in film c;;ekiyor. Degi�imi yaratm1� ya da ona 
katktda bulunmu� say1s1z film var. (Bkz. gelecek boli.im) 
U<;i.inci.i olarak insanlan gozlemlemeye ba�lanz. Bizler, di.inya
nm dart bir ko�esinden gelen, her biri birbirinden farkh bir 
dolu insanla tam�an modern c;;ag etnograflanytz. Bi.iyi.ileyici 
bazen de esin kaynag1 olan bu insanlar, e�siz ve son derece il
ginc;; hikayeler anlatmamtza yardtm ederler. 

insanlan belgesel yapmaya iten daha birc;;ok neden olabilir 
ama benim i<;in birincil olam ogrenmek. Ba�ka insanlar, ki.il
ti.irler ve kavramlar ogreniyorum,  ogrendigim bu bilgileri ya 
da bak1� ac;;tlanm da filmier yaparak ba�ka insanlarla payla�ma 
hrsat1 buluyorum. En onemlisi ise kendim hakkmda �ok �ey 
ogreniyorum. ic;;inde bulundugum her film, beni degi�tirdi , 
bana bir �eyler katu ve gerc;;ekte kim oldugum i.izerine di.i�i.in-
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memi sagladt. 
Belgesel �;ekmek i�;in 'daha iyi bir zaman' diye bir �ey yok

tur. Ge�;en birka�; yllda bu alanda bir ti.ir ronesans ya�andt. Te
levizyonlar ve radyolar, 'belgesel' ba�hgt altmda yi.izlerce film
le dolup ta�tl. Ostelik arttk elimizin altmda daha ucuz bir tek
noloji var, yani teorik olarak herkes kendi belgesel filmini �;e
kebilir ve kurgusunu yapabilir. Geni� bant internet, VoD tele
vizyon sistemleri (TV on demand) ve yeni nesil cep telefonla
n ile �;ah�malanm1Zl yayma olanaklanmtz htzla degi�iyor. 

Bu kitap, belgeselciligin sanaum ve zanaaum anlanyor. An
cak daha da onemlisi, bu zanaatm gi.ini.imi.iz endi.istrisinde na
stl i�ledigini tartt�tyor. Ornegin, 35 mm �;ekme tekniginden ya 
da sekiz ki�ilik bir ekiple �;ah�maktan bahsetmek son derece 
anlams1z zira bunlann ger�;ek di.inyada artlk yeri yok. Anlattt
gimlz hikayelerin ti.irleri ve onlan anlat1� bi�;imlerimiz gi.ini.i
mi.iz piyasasmdan onemli olc;i.ide etkileniyor. Ve eger filmleri
mizi c;ekmek kadar dagnmak da istiyorsak, bu pazan <;ok iyi 
anlamak bu i�in olmazsa olmaz1. Kitapta s1k stk 'bagtmsiz bel
geselci' terimini kulland1m; samnm bunu biraz a<;mahytm. Bu 
kitab1 okuyan pek c;ogunuz 'kariyer'inin ba�mda olacak, tabii 
bunu bir 'kariyer' olarak gortiyorsamz. Filminizi bir yaym ku
rulu�unun bi.inyesindeki bir ekibin i<;inde degil bagtmstz ola
rak �;ekeceksiniz. Bazen ki.i�;i.ik bir Indy'ye (bagimsiz prodi.iksi
yon �irketi) bagh c;ah�acaksm1z ya da bir ba�mtza olacaks1mz. 
Ostelik genellikle 'elinden her i� gelir' �eklinde �;ah�ugm1Zl go
receksiniz, yani yaptmct da siz olacaksmtz, yonetmen de, ka
meraman da, hatta ses ve kurguyla bile siz ilgileneceksiniz. Bu 
nedenle, masraflanmz1 dti�i.ik tutmah, esnek <;ah�mah ve bece
rilerinizi mi.imki.in oldugunca farkh alanlarda geli�tirmelisiniz . 

Kitabt, prodi.iksiyon stirecinin farkh a�amalanna gore bo
li.imlere ay1rd1m. 'Boli.im 1' her �eyin ba�langlCt alan fikri ve 
bu fikrin somut bir tretmana nas1l doni.i�ti.iri.ilecegini ele ah
yor. Daha soma ise belgesel bir film i�;in gerekli temel bile�en-
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ler ve finansman bulma yontemleri Ozerinde duruyorum. 'Bo
h"im 2'de filmi r,:ekme sureci aynnuh bir,:imde i�leniyor: ihtiyar,: 
duyulan ekipmanlar, nas1l kullamlacaklan, belgeselci olmak 
ic;;in gerekli birtaklm beceriler; mulakat teknikleri, prodi.iksi
yon yonetimi, hikaye anlatma teknikleri vs. 'Bolum 3' post 
prodi.iksiyon ve bitmi� yap1mm nas1l dagltllacagma (televiz
yon ,  sinemalar, festivaller, DVD veya internet) ar,:1khk getiri
yor. 'Bolum 4' belgesel yonetmenlerini ilgilendiren baz1 etik 
meseleleri tarn�Iyor. 'Bolum S'te, faydah bulacagmm sandi
gim kitaplar, internet siteleri, kurulu�lar ve belgesel filmlerin 
aynntih olarak anlauld1gl kaynaklar sualamyor. 'Bolum 6' 
onemli belgeselcilerle, ozellikle belirli bir filmi nasll r,:ektikle
ri uzerine mulakatlar ir,:eriyor. Tum bunlan bir araya toplaym, 
arnk sokaga <;1kmak ve gi�e yapacak bir belgesel r,:ekmek ir,:in 
ihtiyacmlz alan her �ey elinizin altmda. 

Onemli bir noktaya daha dikkat r,:ekmek istiyorum. Bu kita
bi s1rah bir bir,:imde okursamz -ki bu hence en dogrusu- kar
�Ila�ugmiz bunca bilgi size biraz yogun ve bunaltlcl gelebilir. 
i�iniz zamanla kolayla�acak, bana guvenin. Bunu en iyi araba 
kullanma ornegiyle kavrayabilirsiniz. Arabaya ayak basmadan 
once bilinr;sizce oyle yetersizsinizdir ki ne kadar koti.i araba 
kulland1gmiz ve sahip olmadigmiz beceriler hakkmda en ufak 
fikriniz yoktur. Arabaya binmeye ba�lad1gmiZ ve ilk direksi
yon dersinizi ald1gmiz andan itibaren bilinr;li yetersizliginizi 
tecrube edersiniz ve gerr,:ekte ne kadar da koti.i oldugunuzun 
farkma vanrs1mz. Aradan bir si.ire ger,:tikten soma bilinr;li ola
rak yeterli hale gelirsiniz; yani amk yapabileceklerinizin far
kmdasimzdu; vites degi�tirmek, aynalan kontrol etmek ve 
debriyajl kullanmak. Tek sorun, c;;ok fazla dikkat kesilmek ge
rekmesidir, hatta bunun zihinsel olarak a�m yorucu oldugu 
soylenebilir. Ancak r,:ok yakm zamanda o bilinr;sizyeterlilik se
viyesine ula�acaks1mz; bilirsiniz, iyi yap1lan i�ler r,:ogunlukla 
bilinr,:siz �ekilde yap1hr. Vitesli bir arabay1 neredeyse otoma-
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1ikmi� gibi kullanmz. Aym �ey film yapmak i�in de ge�erli, ne 
kadar �ok pratik yaparsamz, i�ler o kadar kolayla�Ir ve harca
yacagmiz zihinsel gi.i� o kadar azahr. Bu nedenle, li.itfen bu ki
labi �ok, �ok, �ok fazla pratikle birlikte kullanmaya �ah�m. 





BOLUM l 
.. . 

PRE PRODUKSIYON 

l- NEDEN BELGESEL (:EKERiZ? 
Bu gtinlerde bir elektronik magazasma gidip kti<;tik bir DV 

veya HDV kamera ahp, sokaklara <;1karak kendi belgeselimizi 
<;ekmeye ba�layabiliriz . Daha sonra evdeki bilgisayanm1zda 
filmimizin kurgusunu yapar, biraz mtizik ekler ve bir DVD'ye 
kaydederiz. Bu stirecin sonunda prodtiksiyon anlammda ku
sursuz bir sonu<; elde etmemi� olabiliriz ya da arzu ettigimiz 
kitle yalmzca annemiz, babam1z veya arkada�Imizdan olu�abi
lir ancak sadece d1�an <;1k1p, bunu ba�arabildigimiz ger<;egi bi
zim i<;in yenidir. i�te bu anda cepte varsayd1gim1z �ey yeni ol
makla kalmaz aym zamanda olagantisttidtir de. 

Ba�langi<;ta, belgesel <;ekmek kalabahk bir ekip ve <;ok uzun 
titiz bir sure<; gerektirebilir. A�ag1da, belgesel tarihinin genel 
bir ozetini vermeye <;ah�tlm. Bunun giintimtiz film <;ekme pra
tiklerini gormemize ve elimizin altmdaki ara<;larm neler oldu
gunu daha detayh bir �ekilde anlamam1za yard1m edecegini 
dti�tintiyorum. (Bu konuyla ilgilenenler i<;in Boltim S'te baz1 
okuma onerileri sundum.) 
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ilk 'belgesel filmier', bugiin televizyon ekranlannda ya da si
nemalarda gordiiklerimizden r;ok farkhyd1. 20. yuzy1lm ba�m
daki belgeseller, bir olaym yalmzca gorsel ve i�itsel kaydmdan 
ibaretti. Hikaye yoktu. Olay orgiisii yoktu. Karakter geli�imi 
yoktu. insanlar, gen;ek hayat1 biiyiik ekranda gormek ya da 
diinyanm uzak ko�elerindeki ya�annlan (Robert Flaherty'nin 
klasik Nanook of the North'u gibi [ Kuzeyli Nanuk] ) aksettiren 
bu filmleri izlemek ir;in sinemalara akm ederdi. Ozellikle Bri
tanya'da, Humphrey Jennings gibi belgeselin oncii figiirleri, 
giindelik i�leriyle ugra�an Siradan insanlar hakkmda filmier 
yapt1lar. Arthur Ellton ve Edgar Anstey'in Housing Problems'!, 

halkm ingiliz i�r;i s1mfmm ya�ad1klanna tamk oldugu ilk film
lerden biriydi. ir;inde bulunulan ve daha once bu yonuyle go
riilmemi� alan topluma yoneltilen bu gur;lii bak1�, toplumsal 
degi�imin bir arao olarak belgesel filmin tohumlanm ekti. 

Her belgeselci, belgeselciligin babas1 ve 1920'lerin sonunda
ki Belgesel Film Hareketi'nin kurucusu olan john Grierson'un 
adm1 defalarca duyacaktu.1 Grierson belgeseli 'gerr;ekligin ya
ranohkla i�lenmesi' diye tammlard1. Bu tammlama, zamanm 
smavm1 ba�anyla ger;ti; kitapta bu temaya daha sonra donece
giz. Belgesel Film Hareketi, pek c;ok kamu kurulu�u ve �irket 
sponsorlugunda c;ok say1da klasik iiretti. Bu kurulu�lann ara
smda me�hur GPO Film Birimi (Night Mail), Shell ve Enfor
masyon Bakanhg1 biinyesindeki Crown Film Birimi (Listen to 

Britain) var. Bu hareket, bize Alberto Cavalcanti, Paul Rotha, 
Basil Wright, Edgar Anstey ve aruk iyiden iyiye tanman 

l) 0 s1ralar, filmin sundugu imkanlan geni�leten ve bi�imlendiren Rus Sergey Eisens

tein ve Dziga Vertov gibi belgesel �eken ba�ka yiinetmenler de vard1. Eisenstein'm 

montaj teorisi bugiin hala sinema iigrencilerine okutuluyor. Vertov'un 'Kino Pravda' 

(hakikat sinemas1) teorisi ise ya�amlan haliyle ger�eklik ile kameranm �ektigi ger�ek

ligi birbirinden ay1rd1. Man with a Movie Camera filmi, film �ekme siirecini filmin 

i<;inde giistermesiyle bu teorinin adeta bir manifestosudur. Siiz konusu yonetmenle

rin teorileri ve �ah�malan lngiliz Belgesel Film Hareketi'nin dogrudan etkilemi�tir. 
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llumphrey Jennings gibi belgeselciler kazandud1. Bu isimlerin 
ortaya koydugu belgesellerin tiirti ve bu filmlerin sonraki yil
larda belgeselcilik ic;;in nas1l bir ko�ullar ortam1 hazirlad1g1 bi
zim ic;;in son derece 6nemli. Grierson'un akademik egitimi fel
sefe uzerineydi ama aym zamanda, belgesellerinde kulland1g1 
tckniklere buyuk katk1 saglam1� propaganda psikolojisi de 
okumu�tu. 'Sinemay1 bir kursti gibi gortiyor, onu bir propa
ganda arao olarak kullamyorum' demi�ti. B1rakt1g1 bu miras 
bugun izledigimiz pek c;;ok belgeseli tarif ediyor (6rnegin Mic
hael Moore'un Fahrenheit 9/ll'i) .  

lkinci Dunya Sava�1'nm ardmdan televizyonun ortaya <;;Ik
masiyla birlikte belgesel, evlerimize girmek tizere sinema sa
lonlanm terk etti. Filmier ekranlarda televizyon formatma do
nti�tii , hatta giderek daha az rastlansa da BBC'nin Panorama'st 
vc gi.intimtiz belgeselcileri Marilyn Gaunt ve Paul Watson'm 
<;ah�malan gibi i�lerde bunu hala gorebiliriz. Ote yandan, 
Lindsay Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson ve Michael 
Grisby'nin de ir;inde oldugu belgeselciler grubu tarafmdan 
Londra'daki National Film Theatre'da ( 1956-1959) gosterilen 
bir dizi programdan olu�an Ozgtir Sinema Hareketi gibi birta
kim yan belgesel ak1mlan da vard1. Bic;;imsel olarak, ana ak1m 
damardan daha deneysel ve �iirseldiler. Bu klasiklerden bazi
Ian Momma Don't Allow (Annem izin Vermiyor) , 0 Dream
land, Every Day Except Christmas (Noel'den Ba�ka Her Gi.in) 
ve Enginemen'dir. Gosterimler 1959'da sona erdi ancak belge
selcilerin c;;ogu sinema filmi kariyeri yaptl ve ingiliz Yeni Dal
ga'yi kurdular. Bu arada Grigsby de ba�h ba�ma tinlti bir bel
gesel yonetmeni oldu. 

Bu s1rada, Britanya'mn d1�mda sinemavari belgesel buyume
ye devam etti. Senkronize scsi yakalama teknolojisiyle birlik
te 16 mm'lik ta�1mas1 daha kolay kameralara gec;;i�, Fransa'da 
cinema verite (hakikat sinemas1) ve ABD'de 'Dogrudan Sine
ma' ad1yla bilinen aklmm estetigini ve ic;;erigini etkiledi. 
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Don't Look back (1967). Yiinetmen DA Pennebaker. 

Soldan saga: Bob Dylan, DA Pennebaker. Pennebaker Films/Photofest 

Bu aklmdan, ABD'de Albert karde�ler, David Maysles, DA 
Pennebaker (Don't Look Back), Chris Hegedus ve Frederick 
Wiseman (Titicut Fol lies) ile Fransa'dajean Rouch (Chroniqu
e d'un Ete - Bir Yaz Giincesi) dogdu . Bu dallann her ikisi de 
gen;ek olaylan, ger�ekle�tikleri �ekilde kayda alma aray1�1yla 
gozlem tekniklerine dayamyordu. Dogrudan Sinema, kamera 
sanki 'goriinmez'mi�c,;esine, obj ektif oniinde vuku bulan eyle
me hie,; ya da �ok az miidahale anlamma gelirken, diger yanda 
Cinema Verite, dogrudan miidahaleye, hatta gerekli gordii
giinde k1�kmmaya dahi izin veriyordu. C::ok ince aynntllara 
aldm� etmeksizin, bu 'dikizleme' yakla�1mmm belgeseller iize
rinde derin bir etkisi oldu, hatta soylenene gore bu yakla�1m, 
bugiinlerde televizyon ekranlannda pek yaygm olan reality 
�ovlarm ortaya �1kmasmda dogrudan pay sahibi. 
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Britanya'ya geri donersek, 1960'lardan 1990'lara dogru bel
gesellerin btiytik boltimti sinemalardan c;ok televizyonda yer 
a ld1. Granada'nm belgesel departmam, ne yaz1k ki bugi.in seyir
ciye ula�mas1 imkans1z yi.iksek kalitede belgeseller i.iretti. Bu 
doneme ait onde gelen filmier arasmda Michael Apted'in 7 Up 
dizileri ( l964'te ba�lad1) ;  Peter Watkins'in The War Game'i 
(1965) ; Michael Grigsby'nin A Life Apart'1 (1973) ; Paul Wat
son'm The Family'si (1974) ; Roger Graef'in Police dizileri 
(1982) ve john Akomfrah'm Handsworth Songs'u (1986) var. 
Bu donemden, BBC'nin 1965-1981 y1llan arasmda yaymlanm1� 
toplumsal ve siyasi belgesel dizisi Man Alive; sanat dizileri Are
IJa ve Omnibus; Granada'nm Diseappearing World ve uzun so
luklu gi.incel olaylar dizisi World in Action da saYllabilir. 

l990'larda, Atlantik'in her iki yakasmda da televizyon, katl
hmCilanndan hirer �ohret yaratan Driving School ve Airport gi
hi video gi.inli.ikleri ve belgesel ttiri.inde pembe dizilerin dogu
�una tamk oldu. Daha yakm zamanda ise elbette belgesellerin 
Wife Swap, Big Brother ve The Apprentice gibi formatlanm1� 
(�imdi factual entertainment ad1yla biliniyor) ti.irevleri var 
kar�1m1zda. 

Bu ozet tarihten anla�1lacag1 i.izere 'belgesel' terimi, ic;inde 
<;ok say1da farkh filmi barmdmyor. Belgesellerin bic;imlerinin 
son derece farkh olmasmm yam s1ra temalar da bir o kadar c;e
�itli. Bu farkh bic;imlere ragmen, belki de niyetlenilen ilk amac; 
-lOplumsal olaylar hakkmda yorum yapmak veya toplumsal 
degi�imi etkilemek- bugi.in hala birc;ok belgeselciye cazip ge
len yegane �ey. i�te benim de, toplumsal bilincin bir araCI ola
rak tartl�mak istedigim belgesel kavram1 bu. 

YaplmCI, yonetmen ve hoca olarak kariyerim boyunca tam�
llglm gelecek vadeden belgeselcilerin bi.iyi.ik c;ogunlugu, belge
sel filmi toplumsal veya siyasi degi�imi etkilemek, insanlann 
bilgilenmesini saglamak ve olumlu bir fark yaratmaya c;ah�mak 
ic;in kullanmak istediklerini soyledi. K1sacas1 pek c;ogu, belge-
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selin dunyay1 degi�tirme gtictine sahip olduguna inamyordu. 
Bu, gen;:ekle�mesi mtimktin olmayan bir olas1hk degil. Eski 

filmlerimin <;;ogu akll saghg1 tizerineydi. Ak1l hastahg1 ile ilgili 
bir<;;ok stereotip ve onyarg1 olduguna inamyordum ve bunlar
dan baz1lanm ortadan kald1rabilirim dti�tincesiyle i�e koyul
dum. Filmlerin btiytik bir kitlesel degi�ime yol a<;;t1gm1 elbette 
iddia edemem fakat geni� yank! bulduklanm soyleyebilirim. 
Dstelik yalmzca televizyonlarda degil, hastanelerde, halkevle
rinde ve egitici bir unsur olarak tiniversitelerde ve okullarda da 
gosterildi. Eminim, bir yerlerde kimi kalplere ve ak11lara ula�a
bildim, ki bu da bence ba�anh oldugum anlamma gelir. 

Baz1 belgesellerin ise ger<;;ekten de derin bir etkisi oldu; ha
zen kti<;;tik bazen btiytik ol<;;ekte dtinyayt degi�tirdiler. Bunlar
dan biri, Brian Woofs ve Kate Blewett'in The Dying Rooms adh 
filmi. Bu film, C::in'deki tek <;;ocuk politikasm1 ve bu uygulama
nm k1z bebekler tizerindeki etkisini anlat1yor. Filmde idrardan 
smls1klam olmu� battaniyelere sanlm1� bir klz bebek gortiyo
ruz, gozlerinin etrafl kurumu� mukoza kabuklanyla kaph, yti
zti neredeyse bir kafatasma donti�mti�, kotti beslenme kti<;;ti
ctik bedeninin iyice btizti�mesine neden olmu�. Belgesele gore 
binlerce <;;ocuk i�te 'Oltim Odalan' denen bu yerlerde olume 
terk edilmi�. Film, Channel 4'te yaymlanmadan hemen once 
C::in htiktimeti tela�a kap1lm1� ve filmin yaymlanmas1 duru
munda ikili ili�kilerin 'zehirlenecegi' konusunda Britanya'yt 
uyarm1�. Channel 4, planlad1g1 tizere filmi yaytnladl. Gortintti
ler, insan hakk1 ihlalleri nedeniyle tilkede infiale neden oldu, 
ardmdan da uluslararas1 toplumun gozleri C::in'e <;;evrildi. Tum 
bunlann sonucunda insan haklan ve yard1m kurulu�lanmn 
C::in'e akm etmesi tizerine, ulkedeki tek <;;ocuk politikasmda re
forma gidildi. Bunun yam s1ra True Vision (filmi <;;eken yaplm
Cl firma), C::in yetimhanelerindeki ko�ullann iyile�tirilmesine 
katk1da bulunmak tizere Oltim Odalan Vakfl'm kurdu. Bu, ki
sa ge<;;mi�leri goz online almd1gmda, belgesellerin degi�im yo-
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lunda nas1l bir role sahip oldugunu gosteren say1s1z ornekten 
sadece biri, ustelik bu trend bugun de devam ediyor. Ornegin, 
Morgan Spurlock'un Super Size Me filminde, yonetmen bir ay 
boyunca yalmzca McDonald's urunleri yedi. Bu sure boyunca 
gittik<;;e kotille�en saghg1, bu zararh diyetin dogrudan sonucu 
olarak degerlendirildi. Film buyuk ba�an yakalad1 ve McDo
nald's 'super boy' porsiyonlanm ABD'deki menulerden kaldu
dL Roger Graef, 1982 y1lmda Police isimli bir dizi <;;ekti. A 
Complaint of Rape adh bir bolumde polis memurlan, bir teca
vuz magdurunun ifadesini ahrken goruntilleniyor. <::ekimler, 
polislerin sorgu s1rasmda ne kadar kaba ve hoyrat davrand1g1-
m ortaya koyuyor. Film, Britanya'da politika degi�ikligi yapll
masml saglayarak, polislerin davram�lanmn olumlu yonde de
gi�mesine neden oldu [Bkz. a�ag1daki kutu ] .  

Roger Graef Police'i anlatlyor: A Complaint of Rape ve 

belgesellerin degi�imi gen;:ekle�tirme giicii 

Bunun, be� y1lhk bir taru�ma ve iki haftahk yogun medya miina

zaralanmn sonunda gelen filmin dogrudan bir sonucu oldugunu 

dii�iiniiyorum. Bunlar olmasayd1 aym �ey olur muydu, �iipheliyim. 

Ama boyle oldu i�te ... 

Film, polisin sorgulama yontemlerini degi�tirdi; �iiphenin kadm 

lehine yorumlanmasm1 saglad1; polisler, kadmlann tecaviize ugra

diklannda kanlar i<;inde, <;Ighk <;Ighga aglamad1klanm anlayacak 

kadar nazik, sayg1h ve istekli oldular. Tecaviize ugrayan kadmlann 

polise ba�vurmalan uzun bir sure alabilir, zira ya�ad1klanndan Otii

rii �oka girdiklerinden, hi<;bir �ey olmam1� gibi birka<; gun ya da 

haftalarca i�lerine devam edebilirler. Oysa bu polisler . . . Roman 

okuyan, film seyreden bu polisler, tecaviiz kurbanlannm aglamas1 

ve dayak yemi� gibi goriinmeleri gerektigini dii�iiniiyor. 

Belgeseller kendi ba�lanna hi<;bir �eyi degi�tiremez. Belirli bir ka

bul ve degi�im arzusunun var olmas1 gerek. Ancak (bir yonetmen 

olarak) sakh kalm1� bir degi�im arzusunu tetikleyebilirsiniz. 
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Elbette ttim belgesellerin kapsayiCl bir toplumsal gtindemi 
yok. Bazen, ba�ka nedenlerden ottirti de belgesel <;ekeriz. 
BBC'nin Walking with Dinosaurs (Dinozorlar Dtinyas1) ve Pla
net Earth (Yerytizti) adh belgeselleri en geli�mi� tekniklerin de 
yard1m1yla, ender olarak bu denli canh aynnnlarla gordtigti
mtiz bir dilnyay1 gosterir bize. Yine ender olarak kar�lla�tlgl
miz insanlar ya da ktilttirler hakkmda, ornegin BBC dizilerin
den Tribe gibi bizi bilgilendiren belgeseller var. Bunun yam Sl
ra Michael Wadleigh'in Woodstock'u gibi tarihteki baz1 e�siz 
anlan yakalayan belgeseller de mevcut. Liste neredeyse son
suz, bu filmlerin en iyilerini Boltim 5'te bulacaksm1z. 

Bugtin belgesel sozctigti art1k Wife Swap, Survivor, Brat 
Camp ve benzerleri gibi reality �ov tarzmdaki pek <;ok progra
m! da kaps1yor. �ayet Grierson'un tammm1 buraya uyarlarsak, 
onlann da birer belgesel oldugunu soyleyebiliriz , hatta onca 
kotti ele�tiriye ragmen, belgesel ttirtintin ronesansma katk1da 
bulunmu� dahi olabilirler. Bu trendin <;e�itli erdemleri (ve ku
surlan) tizerine kafa patlatmaktansa, dikkate almam1z gere
ken onemli nokta bence �u : Belgesel ttirti, bu gezegendeki ha
yatm her ve<;hesine bakabilecek bir penceremiz olmasm1 sag
hyor; eh, bu da kotti bir �ey olmasa gerek. 

Neden Belgesel (:ekiyorum 

[Belgesele bula�ma nedenim] gen;:ekligin, hayal ettiginiz her �ey

den biraz daha olaganiistii oldugu duygusu, samnm. Yani, Sisters 

in Law'u hayal etmeye c;ah�uysam da, bu olaganiistii karakterleri 

asla hayal edemezdim. Mesela Manka, belki sadece alu ya�mda ama 

o kadar ak1lh, becerikli ve gururlu ki. Ve onu kurtaran adam, bu 

son derece kibar marangoz dev, her �ey o kadar sembolik ve olaga

niistii ki. Ve Vera, onun gibi bir kadm1 asla hayal edemezdim. Sa

nmm bu sadece, hayatm kendisinin, kafamzda canlandirdigimz

dan daha zengin oldugu duygusu. 

(:ekim yaparken c;ogunlukla bunun olaganiistii bir �ey oldugunu 
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di.i�iiniiyorum. Sisters in Law'da oyle sahneler vard1 ki, eger <;ekimi 

yapan ben olmasayd1m, agz1m �a�kmhktan bir kan� apk kahrdt. 

Adamm onu tehdit ettigi, onunla alay ettigi ve 'seni geri gondere

ccgiz' dedigi sondaki bo�anmaya kadar, sizde oyle derin bir yara 

ac;1hyor ki, insanlann boyle davranabilecegine ihtimal veremiyor

sunuz. i�te bahsettigim duygu bu. Bu, belgeselin verdigi haz, ama 

aym zamanda sald1g1 korku da. Belgesellerde daima hi<;bir �ey ol

mayacagl, her �eyin <;ok s1klo olacag1 ve bir hikaye pkmayacag1 

korkusu vard1r. i�te bu iki taraf da son derece keskindir. Kim Lon

ginotto, Belgeselci (Sisters in Law'un da yard1mc1 yonetmeni) 

Belgesel yapmaya ba�lad1m <;iinkii ben aslmda her �eye burnunu 

sokan ve oyunculardan sHkl s1ynlm1� biriyim. En biiyiik neden ise 

gcr<;ek hayatta kimsenin senaryoya bagh kalmamas1. <::ekimlere 

ha�lad1grmz anda <;rkugrmz yolculuk, sizi varacagmiZI sandrgmrz 

ycre degil de farkh bir noktaya gotiiren dolamba<;h yollardan olu

�uyor. Marilyn Gaunt, Belgeselci. 

Belgesel film <;ekmeye birka<; nedenden otiirii karar verdim. Hem 

zihinsel hem de fiziksel miicadeleyi severim. Belgesel <;ekmek insa-

111, fil&;;i kulesine <;ekilmek (upkr sincma okuluna giderken yapu

gnn gibi) ya da kendini kurmaca filmin benmerkezciligine kapur

mak (eglenceli oldugu kesin, eminim bir gun yine deneyecegim) 

yerine ger<;ek diinyanm ger<;eklikleriyle yiizle�meye zorluyor. Bel

gesel, yiiriinmesi kolay bir yol degil. Para bulmak kolay degil, nza 

almak kolay degil, bir hikayenin 'hakikatini bulmak' kolay degil, 

onu dogru bi<;imde takdim etmek hi<; kolay degil ancak tam da bu 

zorluklar benim i<;in belgeseli <;ekici krhyor. Engellerin iistesinden 

gclmenin odiilii de bir o kadar tatmin edici. Ama en onemlisi iyi bir 

hclgesel, insanlann bir<;ok konu hakkmdaki hislerini degi�tirebilir, 

onlara yeni bakl� a<;rlan kazandrrabilir ve ba�ka tiirlii elde edeme

yccegi bilgileri onlarla payla�1r. Bir biitiin olarak ele almdrgmda 

hclgesel filmier hem yonetmenin hem de seyircilerin hayatmr zen

ginle�tirir. Dolayrsryla bana gore belgeseller insanm vaktini harca-

..!
naya deger �eylerdir. Emily James, Belgeselci 
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Belgesel diinyasma girdim �iinkii merakh olmay1, insanlara soru

lar sormay1 ve hayatlanm gozetlemeyi �ok seviyorum. Ger�ek hi

kayeler beni hep biiyiilemi�tir. Dolay1s1yla samnm, bu siyasi bir il

giden ziyade insani bir merak. <::ok fazla siyasi bir h;;i oldugum 

soylenemez. Bir�ok belgeselcinin, apa�1k haks1zhk ve toplumsal 

adaletsizlige kar�1 nefret duydugunu ve biraz da olsa tepeden bak

maya meyledebilecegini dii�iiniiyorum. Ama ben ger�ekten de si

yasi biri degilim . . .  Ger�ekligin kii�iik par�alanndan bir hikaye �1-

karabilme ger�egini seviyorum . . .  Hayat son derece karma�1k ve 

a�m uyanCI olabilir. Bence hepimiz bir �ekilde ona bir bi�im ver

mek istiyoruz. Bu anlamda, bir belgeselci olarak, i�iniz olarak yap

ugmiz �ey tam da bu ve bu benim i�in muazzam bir zevk. Kevin 

Macdonald, Belgeselci 

2- BELGESELiNiZ iLGiN� BiR FiKRE SAHiP 
Mi? 
Belgeselciler, kafalanm saplantl derecesinde me;;gul eden 

yeni fikirlerini gittikleri her yere gottirtirler. Pek c;ok kez ken
dimi geceleyin, gozlerim ac;1k uzanm1;; bir ;;ekilde bir fikri ka
famda evirip c;evirirken yakalad1m. Bazen kalkmam, bu fikir
leri bir yere yazmam ve daha fazla bilgi ic;in interneti taramam 
gerekti. Daha sonra ise bir ara;;tuma stirecine girip, en e;;siz , 
fantastik ve ;;a;;Irtlcl fikri bulduguma ikna oluyordum. Filmi 
begenmeyip sipari;; etmeyenlerin ise fikrimin ne btiytik bir 
ba;;yaplt oldugunu kavrayamayacak budalalar oldugundan 
;;tiphem yoktu. ilk zamanlarda hayal kmkhg1m, btiytik bir 
adaletsizlik duygusuyla yau;;u. insanlann fikirlerimden benim 
kadar deh;;et ve hayranhk duymamasma bir ttirlti inanamiyor
dum. Zaman ilerleyip, ktistahhg1m onemli oranda azald1kc;a, 
objektif olarak fikirlerimin, ba;;ta dti;;tindiigiim kadar muhte
;;em olmad1klanm fark ettim. Sadede gelirsek, fikirlerimin as
lmda pek de ilginc; bir yam yoktu. Bu boltimde, bir belgesel 
fikrini neyin ilginc; k1lacagmdan ve bu fikrin gerc;ekc;i bic;imde 
nas1l i;;e yarar ve gtintimiiz piyasasma hitap edebilecek gorsel 
bir anlanya donti;;ttirtilebileceginden bahsetmek istiyorum. 
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FiKiRLER NEREDEN GELiR? 
Bir belgesel fikri her yerden gelebilir. Her zaman olmasa da 

s1khkla ic;:imizde bir yerlerden gelir. Belki bir toplumsal ada
letsizlige ofkelendik ve yanh�I dogruya c;:evirmek istiyoruz. 
Belki de belirli bir insan grubuna ya da ki.iltiirel bir vec;:heye il
gi duyuyoruz ya da belki de kendimizin, ailemizin ya da arka
da�lanm!Zln ba�ma gelen bir �eyden c;:ok heyecanland1k. Ben 
klinik psikoloji egitimi ald1m, dolayiSiyla eskiden fikirlerimin 
c;ogu akil saghg1 gibi alanlara odaklamyordu. insanlar bu ko
nuda c;:ok az �ey bildiginden onyarg1lara sahipti, ben de bun
ian ortadan kaldirmayi istiyordum. Tamd1g1m birc;:ok belge
selci de aym �ekilde ki�isel giindemlerle yola c;:Ikti. Burada 
(\nemli alan, fikriniz ne olursa olsun, onun ic;:in tutku duymak 
ilk ad1m olmah. Belgeselinizi c;:ekmek genellikle uzun ve zah
metli bir maratondur. Konunuzla ki�isel bir ili�ki geli�tirme
diginiz siirece kac;:milmaz ini� ve c;:Iki�lan, hayal kmkhgma 
ugramadan, yenilmi� hissetmeden ve bazen de bunahma gir
meden a�mak zor olacakt1r. Ostelik konuya duyacagm1z tut
ku, filmi olabilecek en iyi haliyle yapmanm da saglayacak. 
Konuyla ilgili sec;:im hakkmiz olmasa bile (bir belgeselci ola
rak kariyerinizde yaptigmiz filmlerde dilediginiz kadar sec;:im 
�ansm1z olmayabilir) tutku geli�tirmeye gayret etmeniz ya da 
�n azmdan filminiz ic;:in heves duymamz c;;ok onemlidir. 

Aslmda bana ilham veren insanhk durumunun dogasi, insanla
nn olaganustti zorluklarla nas1l ba� ettigi. Ama hazen, hayatm onu
mtize c;;Ikardigi gundelik sorunlarla ugra�mak, zorlu deneyimler 
kadar buyuleyici olabilir. Bana gore, belirli bir konuyu ele almak 
ic;;in ilginc;; karakterler ve iyi bir hikayeden fazlas1 gerekiyor; daima 
belirleyici, bireysel deneyimlerin daha buyiik meseleleri ortay.a 
koymasm1 saglayan bir alt metin olmah. Ona takilacagim bir kan
ca olmah. Bana ne sunuyor? Beni en c;;ok buyuleyen bak1� ac;;Isi!un
sur ne? Marilyn Gaunt, Belgeselci 
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Fikir, pek �ok yerden gelebilir. Genellikle gazetede ya da 
dergide okudugunuz bir makaleden esinlenirsiniz ya da arka
da�lanmzla sohbet ederken, aklm1z1 harekete ge�iren bir ka
raktere ya da bir anekdota denk gelirsiniz. Bu noktada 'belge
sel radar'mlZl geli�tirmeniz ve filme donti�ebilecek fikirlere 
kulak verme ah�kanhgm1 edinmeniz gerekiyor. (Arkada�lan
mzm ba�ma gelen her trajedinin ya da her toplumsal felaketin 
bir belgesel projesi olmayacagm1 da akhmzdan �1karmay1. .  ! )  
Seminerler, konferanslar, internet; bunlann her biri esin kay
nagi olabilir. 

Ne mutlu ki, bir belgeselci olarak kaderimi ve inanc1m1 gen;:ekli
ge oturtabiliyorum. 0 benim koruyucum, konu, tema ve deneyim 
tedarikc;im- bunlann hepsi hakikatin gucu ve ke�fin romansma sa
hip. Ve gerc;eklige bu denli s1k1 s1k1ya bagh kald1kc;a, masallanm da 
o kadar durust ve sahici oluyor. Zaten gerc;ek dunyaya dair bilgi, 
birbirimizi daha iyi anlamak ve sevebilmek i<;in ihtiyac1m1z olan 
�eyin ta kendisi. Benim dunyay1 daha iyi bir yer haline getinne 
yontemim i�te bu. Baz1 iyi fikirlerin kaynag1 <;ocuklukta ya�anan 
bir deneyim, bir ozlem, ki�isel bir �ey olabilir. <;:ekimler, devam et
mekte olan olaylara ili�kin olmah ki sinemasal bir nitelik kazansm. 
Aksi halde elde edilen �ey bir bro�ure ya da kitaba daha uygun 
olur. Al Maysles, Belgeselci 

iSE YARAYAN FiKiRLER 
Pekala, harika bir fikir buldugunuzu varsayalnn. Tam sizin 

kaleminiz tistelik; belki de dontip dola�1p size gelen bir hika
ye. Gtizel, iyi haber �u ki fikrinizi bir belgesele donti�ttirecek 
yolculuga �1km1� bulunuyorsunuz. Kotti habere gelince , bel
gesdinizi ilgi �ekici k1lmadan once a�mamz gereken bir tak1m 
engeller var. 
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Birinci Engel - Anlat1 
Bir hikaye mi anlattyorsunuz? i�in i<;inde bir yolculuk var 

m1? Belgeseller, kurmaca filmier, romanlar ve oyunlar, bunla
nn hepsi izledigimiz bir yolculuk oldugunda ba�anh olur. Bir 
karakter sizi bliylilese de, onunla birka<; ay birlikte ya�amanm, 
cazip ve kavrayt�l gli<;lti bir film doguracagm1 varsaymak yeter
li degildir. Bu iki aym ardmdan ne olacak? Karakter belirli bir 
amac1 ger<;ekle�tirmeye mi <;ah�acak? Eger oyleyse, online <;t
kan engeller ne olacak, ba�anh olabilecek mi? Bunlar, seyirci
yi s1kacak ya da yabanCila�nracak bir filmdense, i<;ine <;ekecek 
bir film yapabilmek i<;in sormamz gereken soru omekleri. Bel
ki de sormamz gereken en onemli soru, filminizde ilgin<; bir 
anlan olup olmad1g1. Yoksa filminiz nihai olarak hi<;bir yere 
varmayan, bir gorlinttiler derlemesi mi? Eger hikayeyi hemen 
bulamtyorsamz, bakmaya devam etmelisiniz, hala bulamadty
samz belki de pes etmeli ve ba�ka bir fikre yonelmelisiniz. 

Sheila Curan Bemard'm, Documentary Storytelling for Video 
and Filmmakers (Video ve Film YaptmCilan i<;in Belgesellerde 
Hikaye Anlanm1) kitabmda soyledigi gibi 'Hikaye, bir olaym 
ya da olaylar dizisinin seyircinin ilgisini <;ekecek �ekilde i�le
nerek anlatilmas1 ya da soylenmesidir . . .  En temelde ise bir hi
kayenin ba�1, ortas1 ve sonu vard1r. inandmc1 karakterlere, ar
tan bir gerilime ve <;oztimle sonu<;lanan bir <;an�maya sahiptir. 
Seyirciyi duygusal ve zihinsel dlizeyde avucunun i<;ine ahr ve 
soma ne olacagmt merakla beklemesi i<;in motive eder.'2 

Bunlar sizin filminizde var m1? Eger yoksa demek ki daha 
ilk engeli a�may1 ba�aramadm1z. 

Hikaye bulmamza yard1mc1 olacak unsurlardan biri de yay 
faktorlinli goz online almak. Bu, senaryonun nas1l geli�ebile
cegi ve karakterlerin filmin seyri boyunca degi�ebilecegi anla
mma geliyor. Kay1p ailesini arayan ve sonunda birtaktm ipu<;-

2) Sheila Curan Bernard (2004) Documentary Storytelling for Video and Filmmakers. 

Focal Press: Londra. 5 .13 
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lan bulan bir adam kesinlikle bir yayd1r. Ya da saygmhgm1 yi
tiren bir karakter, haf1zasm1 kaybeden bir adam, dolandmCI
hktan hapse atlld1ktan sonra her �eyini kaybeden bir i�adam1 
ya da olumcul hastahga yakalanan ve vakur ic;inde evinde ol
mek isteyen bir kadm; tUm bunlar, iyi bir yaya sahip hikaye 
ornekleri. Bu fikirlerde ortilk alan �ey bir yolculuk fikri; film 
hakkmda fazla �ey duymadan, ne gorecegimiz hakkmda bir 
duyguya sahip olabiliriz ; gerilim, dram, kay1p, c;ozum, ki�isel 
ke�if ya da ba�anlan veya ba�ans1z olunan bir amac;. 

Kevin Macdonald'm belgeseli Touching the Void, ikna edici 
ve cezbedici bir anlat1 ornegi. Film, Peru'da bir daga tumanan 
iki adamm, Joe Simpson ve Simon Yates'in gerc;ek hikayesini 
anlauyor. Yates, fmma yuzunden sesini duyamad1g1, bu ne
denle pozisyonundan emin olamad1g1 ve gittikc;e a�ag1 kayan 
Simpson'1 yanh�hkla bir kayahgm kenanna indiriyor ve ikisi
ni birbirine baglayan ipi kesiyor, arkada�m1 da olume gonde
riyor. Simpson, mucizevi bir �ekilde hayatta kahyor ve dag
dan, bacag1 kmk, yiyecek ve su olmadan kurtulmaya c;ah�1yor. 

Onlarla yap1lan soyle�iler sayesinde, ikisinin de hayatta kal
d1gm1 biliyoruz, ancak filmi bir tilr gerilime c;eviren, dramatize 
sekanslar, tempo ve hikaye anlatlmmm zekice kullamm1ydL 

Burada kesinlikle bir anlatl var ve olaylar geli�tikc;e daha da 
surukleyici hale geliyor. Joe ba�arabilecek mi? Ona ne olacak? 
Bu filmde oyle c;ok kmlma noktas1 var ki anlat1, sizin bir se
yirci olarak koltukta dogru durust oturmamza izin vermiyor. 

Her anlatmm bu duzeyde bir muallakhk ic;ermesi gerekmiyor. 
Eric Chaikin ve Julian Petrillo'nun Word Wars'u, kelime oyunu 
Scrabble ile ilgili bir film. ilk bak1�ta, dunyanm en ilgi c;ekici ko
nusu gibi durmuyor. Filmde, ABD Scrabble Sampiyonasi'na ka
ulacak dort Scrabble oyuncusunun hazuhk sureci (evet, 
Scrabble ic;in idman yapabilirsiniz) anlauhyor. Biz, finale kimin 
kat1lacagm1 merak ettikc;e gergin bekleyi� ba�hyor. Burada ozel
likle en ilgi c;ekici alan unsur ki�ile�tirme (characterisation) . 
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Resim 2 .  Touching the  Void (2003) . Yonetmen Kevin Macdonald . 

Fotograftaki: Brendan MacKey (dago Joe Simpson roliinde) .  

I F C  Films/Photofest 

Karakterlerin bizatihi kendileri ilginc;, eksantrik ve son derece 
izlenesi. i�te tam da burada kar�1m1za ikinci engel c;tktyor. 

ikinci Engel - Karakterlerin olu�turulmast!Ki�ile�tirme 
(Characterisation) 

Her belgeselde karakter olacak diye bir kural yok ancak ma
dem ki c;ogunda var, bunu da bir engel olarak dikkate almak 
gerekiyor; fikrinizde karakter yer almtyorsa , bir sonraki enge
le gec;ebilirsiniz . 

Karakterler, ozneler, kahramanlar, katktda bulunanlar -on
lara ne dersek diyelim -hikayenizin anlanmmda asli bir rolle
ri vardu. Belgeseller genellikle ikiye aynhr; konu odakh veya 
karakter odakh olanlar. Her ikisi de karakter ihtiva edebilir, 
ama bizi burada astl ilgilendiren karakter odakh olanlar; ilk 
ttire daha sonra geri donecegiz . Karakter odakh belgesellerde,  
hikayeyi ve ic;indeki temalan ta�tyacak bir karakteriniz yoksa , 
iyi bir anlatmm bile kurtaramayacagt stklCl bir filminiz var de
mektir. Belgeseliniz bo� bo� dolamp duracak, agtr ilerleyen, 
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donuk, s1klc1 ve renksiz bir film olacaktu. 
Bana gore, gen;ek hayatta ilgin<; buldugunuz bir ki�inin, fil

minizde de ilgin<; olacagm1 dti�tinmek btiytik bir hata. Belgesel 
izleyicisi en iyi ihtimalle aC1mas1z, en kottistiyle vicdans1zd1r; 
derhal filmin i<;ine <;ekilmek, s1khkla da eglendirilmek ister, ya 
da en azmdan filminizdeki insanlarla bir ttir yakmhk kurmak. 

0 halde belgesel bir film i<;in uygun karakter nas1l yarat1hr? 
Bu soru, sayfa 50'deki Karakter Se<;imi (Casting Contributors) 
boltimtinde yamtlamyor ancak yine de burada k1saca cevap 
vermek gerekirse , insanhk deneyimine dogru bize 1�1k tutan 
ya da kendi Ozel ikilemi, bize kendi insanhg1m1Z1 dti�tindtiren 
insanlardan iyi karakterler <;1kar. 

Filminizde <;ah�acagm1z ki�ilerle halihaz1rda kurdugunuz ya 
da kuracagm1z ili�kiyi de goz online almahsm1z. Zor ya da <;a
tl�ma yuklti bir ileti�im gelecek i<;in pek de hay1rh olmayabi
lir (birka<; istisna d1�mda) .  Siz onlan kayda ahrken, size ne ka
dar a<;1k olduklarma, daha da onemlisi hayatlanna ne kadar 
girmenize izin vereceklerine dikkat etmelisiniz, ozellikle de 
filmi ytizler, binler hatta milyonlarca ki�inin seyredeceginin 
farkmdayken. Goz ontinde bulundurmamz gereken baz1 etik 
unsurlar var: 

• Ozneleriniz (subject) , filminizin ne hakkmda oldugunu 
ger<;ekten biliyor mu? 

• Oznenizle, onu ne kadar stireyle <;ekeceginize clair bir an
la�ma yapumz m1? Ne ttir �eyleri kayda alacagm1z konusunda 
mutab1k m1s1mz? 

• Filme yapacaklan editoryal mtidahalenin parametrelerini 
belirlediniz mi? Pek <;ok yonetmen, oyunculanna montaj kls
mma kaulmayacaklanm ve filmle ilgili 'son soz' soyleme hak
lannm bulunmad1gm1 sayler. Aksini soylemek i<;in <;ok gti<;lti 
bir nedeninizin olmas1 gerekir, yoksa gayet a<;1k sebeplerden 
ottirti ba�mlza dert ahrsmlz . 
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O�uncii Engel - Fikrim belgesel bir film i�in ger�ekten uy
gun mu? 

Hikayeyi kafamzda gorselle�tirebiliyor musunuz? Yoksa fik
riniz bir radyoya, bir sinema filmine yahut bir mecmua maka
lesine daha m1 uygun? Bunu soylemem size tuhaf gelebilir 
ama bu <;ok s1k yap1lan bir hata. Bir<;ogumuz, aslmda bir film 
i<;in pek de i�e yarar olmayan, aslmda fantastik bir makale ya 
da radyoya daha uygun bir fikrin heyecanma kapllmz. i�te 
emin olmamz i<;in size h1zh bir test: Filminizi dii�iiniin ve 
kendinize onu gorselle�tirip, gorselle�tiremediginizi sorun. 
Zihninizde canlanan gorsel sekanslar var m1 veya filminiz yal
mzca <;ok pahah bir biit<;eyle mi <;ekilebilir, ya da filminiz , as
lmda tamamen imkans1z olan eri�im (access) imkanlanna m1 
bag1mh? Gorsel sekanslan canlandirdm1z diyelim, sizce yete
rince ilgi <;ekici olacaklar m1? Yine bir film gibi goriinmiiyor
sa, b1rakm u<;sun gitsin, siz de yeni bir fikre yelken a<;m. 

Dordiincii Engel - Eri�im 
Bir yap1mc1 olarak, siirekli eri�im odakh fikirleri olan ama 

aslmda istedikleri yerlere eri�imi olmayan belgeselcilerle mu
hatap oluyorum. Bolivya Devlet Ba�kam Evo Morales ya da 
T eksas'taki dini bir kiilt ile ilgili bir film yapmak istemek son 
derece ho� bir fikir, peki ama bu konular i<;in eri�im imkanla
nmz var m1, yoksa fikriniz bu a�amada bo� bir hayalden mi 
ibaret? 

Belirli bir konuya egilen filmier, gerekli eri�im imkam alma
dan da -ornegin ar�iv kullanarak- yap1labilse de, eri�im odak
h belgeseller daha popiiler ve reva<;ta oldugundan endiistri bu 
tarzdan art1k fazla heyecanlanm1yor. Dolayisiyla, eri�iminizin 
olduguna ve oznelerinizin kayda almmay1 kabul ettiginden 
emin olun. Burada birtak1m etik endi�eler de var. Ornegin 
hassas ozneler, filminize dahil olarak potansiyel anlamda so
miiriiye ugrayabilirler; Etik hakkmda bkz. Boliim 18 .  Aynca 
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kendinize, kayda ahrken oznelerinizi tehlikeye aup atmad1g1-
mz1 da sormahsm1z. De�ifre ettikleri ki�ilerin, tilkelerinde risk 
altma girmelerine neden olabilecek c;:ok belgesel izledim, bu
nu asla ihmal etmeyin. 

Be�inci Engel - Endtistri ne istiyor? 
Fikriniz, endtistrinin talep ettigi ttirden mi? Belgeseller uzay

da yapllm1yor. Onlan insanlar izlesin diye c;:ekiyoruz ve elbet
te onlan izletebilmek ic;:in de bir yerlerde gosterilmeleri gereki
yor; ya televizyonda ya sinemada, ya da DVD, internet veya fes
tivallerde. Bunun da anlam1 �u; bir yerlerde birileri tirtintintizti 
finanse etmek ya da dag1tmak ic;:in istemeli. Siz c;:ok ilginc;: bir 
konu buldugunuza inansamz da, aym konu geni� kitlelere o 
oranda hitap etmeyebilir. Daha da onemlisi, zamanm 'moda
sl'na uygun olmayabilir. Kulaga korkunc;: gelse de, bu bir ger
c;:ek ve eger birinin filminizi izlemesini ya da finanse etmesini 
istiyorsamz, bunu akhmzdan t;:1karmamahsm1z. 

Endtistrinin ne istedigiyle ilgili aynnnlan Boltim 6'da bula
bilirsiniz. Ama �imdilik, insanlann gormek isteyecegi ttirde 
bir film yapmamza yard1mo olacak iki onemli noktaya goz at
mak faydah olabilir: 

• Televizyon seyredin ve sinemada belgesel izleyin. 0 Slra
lar neler yap1ld1gm1 takip etmeniz gerek. Bu yalmzca sipari� 
edilen ve dagltllan belgesel ttirleri hakkmda bir fikir vermek
le kalmayacak, aym zamanda yakm zamanda yap1lm1� bir �ey 
uzerinde bo�una c;:ah�mamz1 da onleyecek. Ozerine c;:ah�nkla
n fikrin daha once denenip denenmedigine bakma zahmetine 
bile girmemi� belgeselcilerle s1k s1k kar�1la�1yorum. �ayet o fi
kir daha once kullamlm1�sa, siz yeni bir bak1� ac;:lSl ya da ko
nuya yepyeni bir soluk getirmedikc;:e bir yaymcmm onu sec;:
mesi c;:ok ktic;:tik bir ihtimal. Yapmamz gerekel) basit bir ara�
nrma yapmak; bir internet taramas1 genellikle yeterli oluyor; 
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boylece alas1 bir hayal kmkhgm1 da onlemi� alacaksm1z. 
• Ozellikle endustrinin tam alarak ne istedigini bulmaya �a

h�m. Bir�ak yayme1 kurulu� ve finans acentesinin ne tarz 
filmlere yatmm yapuklarma dair bilgi veren web siteleri var. 
Bu kanu, finansmanla ilgili bolumde ayrmt1h alarak ele ahm
yar. Aym �eyleri tekrarlamak istemiyarum ama film �ekmek 
i�in dahiyane bir fikriniz almas1 yetmez; anu finanse etmek is
teyecek birini bulmaya �ah�m. Fikrinizi hedef gosterin ki fan 
verenlerin banka havalesi i�in uygun alsun. Kanunun nas1l i�
lenecegine dair odun vererek uzla�ma yapmak zarunda kala
bilirsiniz, ki bu da geli�tirilmesi gereken onemli bir beceri. 

iSE YARAMAYAN FiKiRLER 
Eger yukanda sozu edilen anca engeli a�may1 ba�arabildiyse

niz, iyi bir ba�lang1� yapt1mz demektir. A�amad1ysamz da az
medin, b1rakm fikriniz nefes alsm ve kendine yeni bir bak1� 
a�lSl bulsun. Sunu da soylemek gerek: Yukandaki kriterleri ge
�en baz1 fikirler, ba�ka nedenlerden otilru ba�anh almayabilir. 
Belgesel filmciligi uzerine pek �ak fantastik kitap yazm1� alan 
Michael Rabiger �unlardan uzak durulmasm1 sahk veriyar: 

• Deneyimlemediginiz ve yakmdan gozlemlenemeyen dun
yalar 

• Hayat1mzda suregelen ve ketleyici bir sarun (iyi bir psika
laga gorunun; film �ekerek sarununuzu �ozemezsiniz) 

• Tipik' alan herhangi bir �ey veya ki�i (ger�ek almayan her 
�ey tipiktir, yani tipik alamayan her �ey de sansuza kadar ilgi 
�ekici ve inandmc1 alacakur) 

• Vaaz ve ahlaki dersin her turu 
• Cevabm1 bildiginiz sarularla ilgili filmier ( bunu seyircinin 

de bildigini unutmaym)3 

3) Michael Rabiger (2004) Directing the Documentary - Diirdiincii bas1m, Focal Press: 

Londra. S. 138. 
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Bunlara bir de 'yelerince anlamad1gm1z karma�;ak konular'l 
ekleyebilirim. Kavramas1 gil� alan bir �eyle ilgili bir film yap
maya �ah�acak kadar h1rsh olmaym. Ornegin ara�tlrmaCI bel
geseller (ingiliz TV dizisi Panaroma'dakiler gibi) -en azmdan 
henuz- sahip olmad1gm1z ozel ara�lumac1 gazelecilik becerile
ri gereklirir. Di�inizi ge�irebileceginiz , �igneyebileceginiz ka
dar buytik bir fikir bulmaya �ah�m. 

EN iYi FiKiR BASiT FiKiRDiR 
En iyi fikirler genelde en basil olanlard1r. Ozellikle kariyeri

nin ba�mda alan belgeselcilerin filmlerinde a�m karma�1k tez 
ileri stirme egilimleri var: ya birden fazla karma�ilk meseleyi 
ke�felmeye �ah�ular ya da anla�1lmas1 gu� bir anlauyla basil bir 
meseleyi. Son olarak Hindislan'da, tilkenin bag1ms1zhk temasi
m i�leyen birka� filmin yap1mmda gorev ald1m (Brilanya'dan 
kazamlan bag1ms1zhgm 60. y1hyd1). Bu tema �ok ama �ok �e
�illi yonleriyle ara�unlabilir. Hindistan'm son 60 yllda nas1l de
gi�ligine ili�kin bir larihi belgesel �ekebilirsiniz. Bunun i�inde 
Hindislan'daki siyasel�ilerle, devlet memurlanyla ve gazeleci
lerle mtilakatlar yer alabilir. Boyle bir film anlaum a�lSlndan 
muhtemelen son derece ag1r, konunun bu denli geni� olmas1 
ilibariyle de olduk�a kuru, sikici ve fazla didaklik olacaktlr. Se
yirciler, bir �eyin anlaulmasmdan ziyade goslerilmesini isler. 
Az once bahsettigim filmlerin yonetmenlerden biri, bir �ay eki
mine kauld1 ve hayatlanm hala 60 yll oncesi gibi ya�ayan, so
mtirge donemine ail tiniformalar giyen, �ay i�en, Noel'de ilahi
ler soyleyen ve ender olarak lopraklannm d1�ma �1kan ekim 
idarecilerini izleyerek gozleme dayah bir belgesel �ekli. Film 
zamanda saplamp kalm1� bir yeri anlauyor ve basilligi sayesin
de de Hindislan'm bagims1zhg1 hakkmda uzun, bol anlat1mh, 
mtilakalh bir filmden <;;9k daha fazlasm1 soyluyor. 
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3- BELGESELiNiZ iC)N ARASTIRMA YAPMAK 
Belgeseliniz i<;;in bir fikriniz var ve filminiz i<;;in i�e yarayaca

gmi dti�tintiyorsunuz.  Hemen aynntlh bir ara�tuma yapmaya 
ba�lamamz gerekiyor. Ara�tlrma yapmak, filminizin niteligine 
uygun olarak devam eden yani sonu olmayan bir stire<;;tir ve 
ktittiphaneleri kullanarak, beige ve makale okuyarak, dtinya
nm dart bir ko�esinden insanlarla konu�arak uzun zaman har
camamz gerekebilir. Ara�tlrma stireci filminizin yap1m1 bo
yunca stirebilir ancak en azmdan ara�tlrmanm ba�lang1<;; nok
tasi, konunuzu mtimktin mertebe tammaya <;;ah�mak olmah
thr. Bu, sizi genelden ozele gottirecek ve fikrinizin, hayata ge
<;;irilebilir bir filme donti�ttirtilebilmesi i<;;in atacagm1z temeller 
konusunda size yard1mci olacak bir yolculugun ba�langicidir 
(Bkz. gelecek boltim, Fikrinizi Geli�tirmek) . AgmlZl geni� atm 
ve belirlediginiz konuyla ilgili mtimktin oldugunca <;;ok �ey 
ogrenin. Kimse sizin bir anda dtinya <;;apmda bir uzman olma
mzi beklemiyor ama yine de yapacagm1z en iyi ikinci �ey eli
nizden gelen en iyi �ekilde bilgilenmek. 

Bunun birka<;; nedeni var. Birincisi, konunuz hakkmda fazla 
bir �ey bilmezseniz, en basitinden, iyi bir film yapamazsm1z. 
Yeterince haz1rhg1 olmad1gmdan, filminiz odaktan yoksun ka
hr. ikinci olarak, konuyla ilgili ne kadar <;;ok �ey bilirseniz, 
filmde rol alanlarla ili�ki kurmamz o denli kolayla�Ir. U<;;tin
ctisti ,  bu filmin finanse edilmesini istiyorsamz, konuya hakim 
oldugunuzu gostermek zorundasm1z. Baz1 finansman ttirle
rinde konuyu en ince aynnt1sma kadar anlatmamz gerekebilir 
ve ne kadar bilgili gortintirseniz , ba�vurunuz o denli saglam 
olacaktlr. Son olarak, ara�tlrma stireci boyunca filminizi se
naryola�tlrmamzl saglayacak ve ona gorsel karakterini kazan
diracak gortinttileri zihninizde biriktirmi� olacaksm1z . Bu ger
c,;ekten <;;ok onemli, zira belgesel <;;ekme i�ine giri�tigimi:>.de, 
filmin gorsel bir ortam oldugunu, anlattlgimiz kadar gosten;re
miz de gerektigini kolayca unuturuz. 
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Demek ki filminizin gorsel ir;eriginin ne olacagm1 en azm
dan du�unmeye ba�lamamz gereken zaman bu. Soz konusu 
a�amada bunlar yalmzca du�unceler ve gorunttiler ya da hika
yeyi anlatmamza yard1mc1 olacak sekanslar veya gozleme da
yah gorunttiler ya da ar�iv kullamm1 olabilir. Gorunttiler na
Sll olursa olsun, filminizin omurgasmm olu�masma katk1da 
bulunacaklardu. 

GUNLUK TUTMAK 
Konunuza dort elle sanlmanm en iyi yollanndan biri de bir 

ttir gunluk ya da album tutmaktu. Bu defterlere akhmza gelen 
fikirleri, gazete ve makale kupurlerini, ald1gm1z notlan, r;izim
leri ya da ham haldeki mulakatlannlZl kaydedebilirsiniz. Tam
d1g1m bir yonetmenin, r;izimlerle, senaryo taslaklanyla ve not
larla doldurdugu muazzam aynnnh bir gunluk tutma ah�kan
hgi var. Gunlugu karmakan�1k fikirlerle t1ka basa dolu - bun
lardan bazllan metodik olarak du�unulmu�, bazllan ise gece 
yans1 gelen ilhamlara r;iziktirilmi�. i�te bu a�amada filminiz 
birden r;ok yola sapma ihtimaline dikkat etmelisiniz . Yalmzca 
r;ok iyi bir ara�nrma ve tefekkur, hikayenizin �ekillenmeye ba�
lamasml saglayabilir. Uzun denemeler ya da bitirme tezi yazan
lanmz ir;in sure<; son derece benzer. ilk ba�ta toplayabildiginiz 
kadar bilgi toplarsm1z, yapt1gm1z r;ah�mamn ardmdan da bir 
anlatmm �ekillenmeye ba�lad1gma tamk olursunuz. 

Album derlemesi yapmak, ba�mdan beri film c;ekme stirecimin 
aynlmaz bir parc;as1. Bu albtimler eski fotograflardan, fotokopi go
rtinttilerden, gazete kuptirlerinden, el yazmalanndan, ahnulardan, 
mektuplardan, listelerden ve notlanmdan olu�uyor. Album tutma 
stireci, gtinden gtine,. projeden projeye devamh olarak stirdtirdti
gtim bir faaliyet. Onlan, dti�tincelerimi toplamak ve ilgimi c;eken 
ve k1v1klm sac;an ne varsa kaydetmek ic;in kullamyorum. Belki de, 
fikirlerim genellikle kagH tizerinde kald1gmdan, ara�urma stirecini 
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mumkun oldugunca zengin ve 'dokunulabilir' k1lmak istiyorum. 
Yeni fikirler, c;agn�1mlar ve hikayeler yaratan albumler, soyuttan 
somuta gec;i�i saghyor. 

S1k s1k albumlerime bak1yorum ve kendime soruyorum: Kaglt 
parc;alanndan, musveddelerden, kimi zaman ba�lang1c; noktalann
dan kimi zaman da c;1kmaz sokaklardan olu�an bu derlemeler as
lmda c;ah�ma surecimin ta kendisi, filmlerim de aslmda bu surecin 
yan urunleri mi? l�te bu beni sanat okulunda ilk ogrendigim �ey
lerden birine gotiiruyor; surec; urunun ta kendisidir. 
Simon Aeppli, Film Yap1mciSI 

iNTERNET 
internet hem bir nimet, hem de bir lanet. Bilgi a<;_:lSlndan oy

le zengin ki, arad1gm1z her �eyle ilgili bir �ey bulabilirsiniz. Bu 
bak1mdan iyi bir ba�lang1<;; noktas1. Yine de dikkatli olun: Baz1 
bilgiler yamlt1c1 olabilir, birincil kaynaktan kontrol etmek son 
derece onemlidir. Bununla beraber daha incelikli bilgi kmntl
lan ve internette bulamayacagmiZ ki�isel anekdotlar ile hikaye
ler de var. En ilgin<;; ve e�siz hikayeler <;;ogunlukla bunlard1r. 
Standart arama motorlanmn ( Google gibi) yam s1ra ara�tlrma
mzl daha saglam yapmamza yard1mc1 olacak motorlar da var. 
Ornegin LexisNexis, dunya lizerindeki yaZih basmdan makale
ler bulabileceginiz bir adres (www.lexisnexis.com) . The Ask
Charity (www.askcharity.org.uk) sitesi ise yuzlerce yard1m ku
rulu�unda tek bir anahtar kelime aramas1yla ara�nrma yapma
mza imkan tamyor. 

KiTAPLAR, MAKALELER, GAZETELER 
Bu kaynaklar, basit bir internet taramasmdan daha derine in

dikleri gibi genellikle (her zaman olmasa da) daha glivenilir
dirler. Evinizin yakmmdaki klittiphaneyi kullanm; daha fazla 
bilgiye ihtiyacm1z olursa, liniversite veya uzmanhk kutlipha
nelerine girmeye <;;ah�m. Kitap<;;1lan taraym, buralarda yalniZca 
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alamnlZl ilgilendiren bir kitap bulmakla kalmaz, aym zamanda 
filminizi ate�leyecek bilgiler de bulabilirsiniz. <;:ok defa ba�1ma 
gelmi�tir; belirli bir konu hakkmda ara�t1rma yapmaya ba�la
nm ve sonrasmda filmimi ba�latmama yard1mo alan ba�ka bil
gilere rastlanm. Aym �ey, diger kaynaklann sahip olmad1g1 ay
nnti ve derinlige sahip gazete ve dergiler ic;in de gec;erli. Sizi bir 
konuda uyarmahy1m: Pek c;ok yap1m �irketi, ozellikle de bti
ytik olanlar, ttim ulusal ve yerel gazeteleri didik didik taraya
rak tizerine belgesel c;ekebilecekleri bir hikaye ararlar. Olur ya, 
olagantistti bir hikayeye denk gelirsiniz, e tabii yap1mc1lar da, 
k1sacas1 ttim yumurtalan aym sepete koymaym. 

GORSEL ARSiV 
Gorsel ar�iv kategorisinde hareketli gortinttiler, fotograflar, 

makaleler, gazeteler, mektuplar ve belgeler var. Gorsel ar�iv 
taramas1 yapmak yalmzca konunuz hakkmda bilgilendirmek
le kalmay1p, filminizin son haline ekleyeceginiz olas1 malze
meleri de saglar. BaZI filmlerin temelinde ag1rhkh olarak ar�iv 
kullamm1 yatmaktadu. Ornegin Mark Achbar, Jennifer Abbott 
ve joel Bakan'm The Corporation adh filmi ,  ar�ivi son derece 
ilginc; bir �ekilde kullamr: Eski ABD devlet ar�ivini modern 
haber sunma gortinttileriyle pe� pe�e verir; birlikte montajla
nan bu gortinttiler, mtilakatlara, incelikli, merak uyand1ran ve 
c;ogunlukla hicivsel bir �ekilde e�lik eder: 

Bizim ic;in ar�iv gi:iriintiilerini temin eden Paula Sawadsky adm
da muhte�em bir ar�iv ara�urmacimlz vard1. Farkh temalarda bula
bilecegi her tiirlii ar�iv gi:iriintiisiinii isterdik, o da bize saylSlz cev
her getirirdi. Bazen belirli bir sahneyi nas1l kullanacagiml bilemez
dim ama kurgu s1rasmda topladigim ve 100 ya da daha fazla saat 
�eklinde organize ettigim kutularca gi:iriintiiden faydalamrd1m. 

Belgeselci olarak amac;lanmdan biri, ah�1ld1k olam tuhaf k1lmak; 
i�te bunu yapmak ic;in kullandigim favori yollanmdan biri de ar�iv 
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gi:irUntUsu kullanmak. Ar�iv gi:iruntiileri, her gun kar�Ila�tlgimiz 
onca �eye 1�1k tutarak, arnk kemikle�mi� toplumsal duzen uzerin
de kusursuz bir yiklCl etki vazifesi gi:iruyor. Ornegin yiyecek mar
kasi SPAM'in domuz eti ve ji:ile salatalanyla ilgili reklammm ar�iv 
gi:iruntlileri, toplumsal bir yap1 olarak yedigimiz yiyeceklere ihanet 
ediyor. Guncel normlan sorgulama amaCiyla ar�iv gi:irUntlisU kul
lanarak, sadece ic;:erigi resimlendirmemi� olur, filmi bic;:imlendir
mi� de oluruz. 

Deep Water filminde ar�iv kullamm1 
Deep Water, tek ba�ma yap1lan dunya yelkenli yan�masma kan

lan ve telsizle uzun sure kendisinden haber ahnamad1g1 halde dun
ya turunu ba�anyla tamamlam1� gi:irunen Donal Crowhurst'un hi
kayesini anlanyor. 

Temmuz 1969'da, Crowhurst'un teknesi Atlantik'in ortasmda 
bo� bir halde bulundu. Crowhurst, arkasmda yenmemi� bir ak�am 
yemegi; Tann, bilgisayarlar, kozmik varhklar, maymunlar ve seya
hat suresi uzerine 25 bin kelimelik not musveddeleri, gezisiyle il
gili ses ve gi:iruntli kaynlan ile rekor k1rmak uzere pkt1g1 seyaha
tin ashnda bir duzmece oldugunu ortaya koyan seyir defterlerini 
b1rakarak ortadan kaybolmu�tu. 

Deep Water, bir hikaye anlatmak ic;:in yalmzca ar�iv kullanm1� bir 
film degildi; ar�iv (kasetler, filmier, seyir defteri) hikayenin bizati
hi bir parc;:as1, olaylann temel akti:irU, Crowhurst'un kaybolu�unun 
gizemine 1�1k tutan ipuc;:lannm kaynag1yd1. 

Filmin geli�me bi:iliimunde, hikayeyi mumkun mertebe birinci el 
tamkhk Uzerinden anlatmak istedigimize karar verdik; gerc;:ek za
manda c;:ekilen gi:irUntUler ve elde edilen malzemeler ya da Crow
hurst'Un yolculuguna ya da girdigi yan�a dahil olan ki�ilerle mula
katlar. Bunun anlam1 da ne d1�andan bir uzmanm dahil olmas1 ne 
de oyuncu bazh bir yeniden canland1rmanm gerc;:ekle�mesiydi. Ay
m zamanda ar�iv taramasmm, filmin anlatacagi hikayenin tliru ac;:I
smdan son derece i:inemli oldugu anlamma da geliyordu. 
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Yan�a kaulan dokuz adaym r;ogu yanlanna bir kamera almi�lar
di. Bu malzemeyi elde edebilmek ir;in butlin buyuk ar�ivlere girdik. 
Veritabam ve internet ara�urmas1 bizi ozel tur goruntlilere ula�ur
di; ozellikle yaymlanm1� filmier ve yepyeni yaymlar. Veritabam te
melli gunumuz ar�ivleriyle ilgili ise �oyle bir sorun var: Eger bir 
oge veritabamna girilmemi�se, sanki o �ey tarihte varolmam1� sayi
hyor. Yan�tan baz1 ilk elden malzemeler ile Crowhurst'un, ba�ka 
filmlere bolunrriu� goruntlilerinin bo�una umutland1ran kisimlan
m (yolculugundan ktsa sure soma, 1970'te r;ekilmi� bir belgesel) 
bulduk. Ancak Donald'm orijinal film ve kasetleri (BBC'nin ona 
verdigi ekipman ile ilgili olanlar) kaybolmu�a benziyor. 

Ara�urmay1, uzman bir ara�urmaoyla diger kaynaklara dogru ge
ni�letmek daha zengin malzemeye eri�memizi saglad1: Sunday Ti
mes'm ar�ivinde yan�la ilgili yakla�1k binin uzerinde fotograf, ku
pur ve mektup vard1. Yan�maolann aileleri ve arkada�lan ise daha 
ki�isel malzemelere sahipti, ozellikle de rakibi Bernard Moitessi
er'nin r;ektigi goruntiiler. Baz1 yerel sinema kuluplerine ya da mu
zelere yaptlgimlz ba�vurular, limandan aynlan ya da limana don en 
yan�mac1lann 8 mm. formatmdaki tamkhklanm ortaya t;1kard1; 
60'larda yatr;1hk uzerine filmlerde uzmanla�m1� belgeselcileri bula
rak ise 1 6  mm'liklere ula�uk. 

Amacimiz hikayeyi canh �ekilde bize geri getirecek goruntlileri 
bulmaku. Belgesellerde -ozellikle uzun belgesel filmlerde- olayla
nn o s1rada vuku buluyormu� gibi gosterilmesi ve k1slth bir zaman 
ir;inde seyircilerin onunde bir hikaye sahneye konmas1 gerekir. 
Mesele, malzemeyi yalmzca gorsel ve tammlayiCI (mulakatlarda 
yard1mc1 rol ustlenmek veya seslendirme yapmak) bir �ekilde de
gil, hikayeyi takip etmeyip, aksine onu surukleyen goruntlilerle bir 
tiyatro oyununun yapacagt gibi olaylan canland1ran bir �ekilde 
kullanmakur. 

Beige ar�ivleri, ozellikle haberler ya da gunltikler, ekranda gor
mek isteyeceginiz tlirden bir hikayeyi ender olarak banndmr. Bu
nun yerine, aslmda tamamen ba�ka bir nedenle r;ekilen malzemeyi 



Andy Glynne 45 

yeniden yorumlayarak, seslerden ve resimlerden olu�an yapbozu 
kendiniz in�a etmeyi i.imit edersiniz. 

1960 sonrasma ait bi.iti.in ar�ivlerden elde ettigimiz gori.inti.ilerde 
birtaktm teknik zorluklarla kar�tla�uk. Bir ar�ivde kar�1m1za <;:tkan 
sessiz filmin sesini haftalar soma ba�ka bir ar�ivde bulduk. Malze
melerde farkh formatlar ve en-boy oranlan kullamlmt�tl. Aym fil
min farkh versiyonlan, beklenmedik bi<;:imde ba�ka koleksiyonlar
da ortaya <;:tkugmda yaym haklanyla ilgili sorunlar ya�tyorduk. Ar
�iv sec;mek, uzun bir maliyet-kalite dengeleme si.ireciydi. Strateji
miz, BBC'yi, taranm1� aktanmlann negatiflerini bize vermesi i<;:in 
ikna ederek orijinal c;ekimlere mi.imki.in oldugunca yakla�maku. 

Malzemenin ne kadar c;abuk kullamhr hale gelecegi de onemli 
bir faktordi.i. Bir malzemenin mi.ilkiyeti tarn�mah ya da mec;hul ol
dugunda, zamam ve karma�tk pazarhklann maliyetini, programt
mtzm gereklerine gore tartarak bir karar veriyorduk. 

lki ytlhk ara�urmaya ragmen, Crowhurst'iin orijinal ses bantlan
m ya da c;ekimlerini bulamam1�, 1970'\erdeki BBC ar�ivinin bozuk 
mallan arasmda yok olup gittigine inanmaya ba�lamt�uk. Eger be
lirli bir �ey anyorsamz, orijinal prodi.iksiyonda gorev alm1� biriyle 
konu�arak ve en son nerede olabilecegine dair iz si.irerek c;ok titiz 
bir soru�turma yi.iri.itmelisiniz. Sonunda, bize ki.iti.iphaneler tara
fmdan verilen film kutulanndaki numaralarda anormallikler fark 
etmemiz, bizi Crowhirst'i.in orijinal reversal filmlerine (yanh� ku
tularda yanh� etiketlenmi�) ve yan� haztrhklanna ili�kin haber go
ri.intiilerine gotiirdii. Bunun i.izerine bir de BBC ekibiyle �ans eseri 
yaptlan bir konu�ma, bir depoda saklanan bir kutu i<;:inde Crow
hirst'i.in dokuz saat si.iren <;:eyrek in<;:lik kaset kaynlannm gi.in yi.i
zi.ine <;:tkmasmt saglad1. Ara�urmada bize yardtm eden o i:izenli ar
�ivcileri buldugumuz ic;in �anshydtk; veritabanlannm bizi gotiire
meyecegi yerlere ula�urdt!ar. 

Crowhirst'i.in orijinal gori.inti.ilerini yeniden bulmak, gerc;ekte 
ona ne oldugu bilmecesini <;:i:izmeye yetmedi ama ortaya <;:tkan �ey 
adama ait resmin bi.iti.iniiydi.i: sarho�ken kaydedilmi� bir ses ban-
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dmda denizde hayat hakkmda muglak betimlemeler, tekneden tek
rar tekrar sahne c;:ekimleri. Bu yeni malzeme, onu �akao bir ko
medyen, ko�ullann kafast kan�m1� bir kurbam, kurnaz bir ikiyiiz
lii, ince dii�iinen, gerc;:ekc;:i bir pragmatist olarak gostererek insani
le�tirmi�ti. Bu malzemeyi bulmamtz, hikayeyi daha c;:ok Donald 
iizerine odaklamamlZl saglayarak anlauyt degi�tirdi. Ba�hca karak
terimiz tarafmdan umutsuz anlannda gerc;:ekle�tirilen kaynlann 
muglakhgt, rahatstz edici bic;:imde esirgedigi kamu seyirciden bul
masmt isteyerek filme asll giiciinii verdi. 

Benzer bir ara�urmaya ba�lamaya kalkt�anlar ic;:in sadece birkac;: 
dii�iince . . .  Ki�isel olarak ihtiyaomz olan �eyi bulmaya c;:ah�m (je
nerik goriintiiler ucuz olmakla birlikte kolay bulunur) . Maliyeti, 
teknik kaliteyi, malzemelerin bulunmas1 ve kullamhr hale getiril
mesi ic;:in harcanan zamam ve film ic;:in onemini iyice olc;:up bic;:in. 
inatc;:t olun. Veritabanlannm soylediklerine inanmaym. t�e upkl 
bir dedektif gibi yakla�m. Ve aradtgmtz malzemenin oralarda bir 
yerde olduguna dair inancmlZl asla kaybetmeyin. Jerry Rothwell, 
Yardtmct Yonetmen, Deep Water 

iNSANLARLA BiRLiKTE C::ALISMAK 
S1radan bir internet ara�t1rmasma ya da c;ok begenilmi� bir 

gazete makalesine dayanan proje onerilerinin saylSl gerc;ekten 
de hayret verici. Bu oneriler genelde son derece yuzeysel olup 
konuyla ilgili gerc;ek bir fikir iletmedigi gibi, e�siz ve taze bir 
bak1� ac;1s1 da sunmuyor. Bunun temel nedeni, yonetmenin in
sanlarla konu�mam1� olmas1 ve bu nedenle ara�tmlan konula
ra dair bir kavray1�a sahip olmamas1. Filminizin omurgasm1 
olu�turacak temalarla ilgili insanlarla konu�manm yerini ba�
ka bir �ey alamaz. Ornegin, Glasgow'da �iddetin kol gezdigi 
bir konut sitesinde ya�ama deneyimi uzerine bir film yapiyor
samz, ne �ehir hayatmm sosyolojisi uzerine ne de Glasgow'da
ki i�c;i s1mf1 uzerine kapsamh okumalar yapmak, orada ya�a
manm o insanlar ic;in ne anlama geldigi hakkmda size gerc;ek 
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bir kavray1� sunamaz. �tiphesiz insanlarla telefonda konu�abi
lir, c;e�itli uzmanlar, akademisyenler ya da siyasetc;ilerle gorti
�ebilirsiniz ama orijinal kaynaklara -bizatihi o sitede ya�ayan 
insanlar- gitmezseniz her zaman bir �ey eksik olacakt1r. Hic;
bir �ey, bizzat oraya gidip, insanlarla tam�mak ve orada ger
c;ekten ne ya�and1gma ve o insanlann kim olduguna clair gtic;
lti bir duygu edinmeniz kadar faydah olmaz. 

KA TKIDA BULUNACAKLARI/KA TILIMCILARI SE(:MEK 
(CASTING CONTRIBUTORS) 
Bu a�amada insanlarla tam�mak ve konu�mak, konunuz ve 

filminizin temas1yla ilgili sizi bilgilendirmekle kalmaz, aym 
zamanda -�ayet filminiz karakter-odakh ise- oyuncu sec;imi 
yapmamz ic;in onemli bir f1rsat sunar: Filminizde kimin gorti
necegi belirlenecektir. 

'Kast sec;imi'nin yalmzca kurmaca filmier ic;in yap1ld1gml 
dti�tintiyor olabilirsiniz , ama bu belgesel ic;in de e�it �ekilde 
onemlidir. T1pk1 kurmaca filmin, yazar ve yonetmenin vizyo
nunu en iyi �ekilde yansltacak oyunculara ihtiyaCl oldugu gi
bi, belgeseller ic;in yapllan bu ttir bir sec;im, filminizin savlan
m, tezlerini ve temalanm temsil edebilecek ve seyirciyi etkile
yebilecek karakterler bulmak anlamma gelir. Bu karakterleri 
yakalamak sand1gm1z kadar kolay degil. Oyle insanlar vard1r 
ki olagantistti hayatlan tizerine okumak c;ok eglenceliyken, 
onlan filmde seyretmek bir o kadar s1k1Cl olabilir, tistelik sor
gulamaya c;ah�t1gm1z temalan da iyi yansnmamza yard1mc1 
olamayabilir. Tam tersi olarak eglenceli, c;ekici ve btiytileyici 
insanlar da vard1r ancak seyircinin dikkatini filminizden ba�
ka yone c;ekebilirler. Baz1 insanlar kamera ontinde son derece 
rahattu, baz1lan ise inamlmaz derecede c;ekingen, kimileri ise 
oyle iyi 'rol yapar' ki sahiciligini kaybeder. Filminizde kimin 
yer almasm1 isterseniz isteyin, neden onlan istediginizi, i�lev
lerinin ne olacagm1 ve filminizin ana hedeflerine ne �ekilde 
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katk1 saglayacaklanm kendinize sorun. 
Baz1 filmier, anlattyt ta�tyacak tek bir karaktere dayamr. Bun

lardan biri de son Irak Sava�l'nda Bagdat'ta ya�am1� bir piyanis
ti konu alan Sean McAllister'm The Liberace of Baghdad filmi. 
Bu filmier genelde ba�anh olur �iinkii karakter, bizim ho�lana
cagtmtz ve kendimizle ozde�le�tirebilecegimiz, en azmdan em
pati kurabilecegimiz birisidir ve eger filmden kopmak yerine 
filmle daha yakm bir ili�ki kurdugumuzu hissediyorsak, bu, 
empatinin ne kadar hayati oldugunu gosterir. Bunun yam sua 
bu karakterlerin �ogunlukla ozel, hazen de acil meseleleri var
du; �lktlan duygusal bir yolculuk, hayatta sahip olmak iste
dikleri bir duru�, iistesinden gelmek istedikleri ki�isel bir en
gel ya da bizatihi izlenmesinin keyif verdigi bir acayiplik. Bu 
sonuncusu, ingiliz belgeselciliginin son trendlerinden biri; 
baz1 fiziksel ya da psikolojik ozellikler nedeniyle 'olaganiistii' 
olan karakterler. Bunlann arasmda The Boy with the Incredib
le Memory, The Girl with X-Ray Eyes vs. ornek gosterilebilir. 
Belgeselci Kevin Hull (bkz. sayfa 53-4) anti-karizma'mn one
mi hakkmda bakm ne diyor: 

Filmde yer alanlann sarih, anla�thr, oz ve empatik 
olmalan gerektigi soylenir; cana yakm, dostane ve oz
de�le�tirilmesi kolay olmahdtrlar. Rliyamzda gorlirsli
nliz ! Filminizde rol alacak ki�i tum bu ozelliklerden 
yoksun olacak; daha ziyade ortaya bir tlir anti-karizma 
(bir kara ytld1z ozelligi) yayacak. Son derece \=irkin, 
itici, dagm1k tipler olacaklard1r; ancak oyle ger\=ek ve 
�a�lrtiolardir ki belgesel i\=in kendilerini bizatihi ken
dileri SC\=Cf. 

Birden fazla ki�iyi i�eren karakter odakh belgeseller, oyuncu 
se�imi meselesinde kar�1m1za dikkat etmemiz gereken bir hu
sus daha �1kanyor. Burada karakterler yalmzca tek ba�lanna 
�ah�mazlar, onlann ba�kalanyla nas1l �ah�acagmt da hesaba 
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katmahsm1z. B u  bir denge ve kar�1 denge meselesidir. Ornegin, 
cezaevinden serbest btraktlan suc;lularla ilgili bir film yaptyor

sam, be� hafta ic;inde yeniden sue; i�leyen ya da uyu�turucuya 
ha�layan ki�ileri sec;mem yalmzca c;arptk bir bakt� ac;tsl sun
makla kalmaz aym zamanda stkiCI ve kli�e olma riski de yara

l l r .  Ostelik btittinhikten de yoksun olur. 0 nedenle, belgeselci
ler olarak dengeli bir bak1� ac;lSl ortaya koymamtz son derece 
clzemdir. Bunun yam stra, hapisten farkh �ekillerde c;tkan ka

rakterlere yogunla�arak ve bir btittin olarak filme daha c;ok de
rinlik (tabii bir yonetmen olarak size de daha c;ok itibar) kata
rak filmin ic;inde bir kar�1 denge bulmam1z onemlidir. 

Liberace of Baghdad 
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iyi karakter nasll yaratthr? 
lyi bir karakter, iyi filmi belirleyen ana unsurdur. Zaytf ve stkto 

karakterler <;ogu belgeselciyi hayal kmkhgma ugraur. Bu genellik
le insanlarla nastl ileti�im kuracagmt ya da dogru soru sormayt bil
meyen yetersiz yonetmenlerden ya da <;ogunlukla soylenecek sozu 
olmayan ve eline kamera bile almamas1 gereken yonetmenlerden 
kaynaklamr. 

Bana gore bir karakteri iyi yapan �ey genellikle, baglanabilece
gim, benim gibi biri olmas1 ya da benzer durumda olsam aym 
'onun' gibi davranabilecegim bir ki�i olmastdtr. Filme ald1g1m ki�i
de, ki�isel bir sadakat bulmahy1m. 'Karakterin' ekran mevcudiyeti
nin olmas1 gerekir. Galiba biz de kurmaca film yonetmenleriyle ay
m �ekilde oyuncu se<;imi yap1yoruz. Onlann guzel gorunmelerini, 
ahmh olmalanm, eglenceli ve inandmo olmalanm istiyoruz. So
nu<; olarak, beni heyecanland1rmah, beni her gun yatag1mdan kal
dirabilmeli ve kayda alma istegi uyand1rmah. Belki de karakterle
rim, i<;inde ya�ad1g1m1z dunyayt yansltan siyasi baglamm i<;inde yer 
almah; bir �ekilde ao <;ekmeliler. Ornegin benim sevdigim bir ka
rakter ozelligi, 'ana ak1mm i<;inde olup marjinalize olarak (genel
likle kendileri yuzunden) d1�anda kalm1�'hknr. 

Samnm karakter bir �ey istemeli. (:eli�kili, ongorulemez, beni 
surekli tahminde bulunmaya iten ve surekli �a�lftan biri olmah. 
Oyle ki, kusursuz karakteri, benim ve arkada�lanmm kusurlanm 
yansltmah. lrak ya tsrail'den bir karakter se<;tigimde ya da Japon
ya'da bir karakter ke�fettigimde, arkada�lanm bu ki�iye kendileri
ni yakm hissetmeli, onlan kendi dunyalanna ahp gotlirebilmeli, 
belki de daha once hi<; girmedikleri siyasi bir taru�maya. Bu karak
ter, alkolizm ya da para sorunlan gibi ortak sorunlar yoluyla onla
n normalde dahil olmak istemeyecekleri bir siyasi dunyanm i<;ine 
<;ekebilmeli. 

Karakter her �eydir. Gu<;lo, karma�1k, ikna edici bir karakter ol
madan bir filminiz olamaz. Ku�kusuz onlan bulmak bir kabusa do
nu�ebilir. Onlan bulmak, filmi <;ekmekten daha fazla zamamm1 ah
yor. Sean McAllister, Belgeselci 
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- Kevin Hull 

lyi bir kauhmCI: 
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• Anlany1 ileri ta�1mah. Genellikle potansiyel iyi bir kauhmCI, 
cger 'uygun degilse' derhal geri <;ekilmelidir; <;iinkii hikayeye yar
dtmci olmuyordur. 

• Muteber, rahat ve giivenilir olmahd1r. Belgeseliniz inandmc1 
OLMALI, iyi bir kauhmc1 da filmin giivenilir olduguna dair duygu
yu gii<;lendirmelidir. 

• Sihirli bir karizmaya sahip olmah. Kurmaca filmdeki bir oyun
cunun aksine -genellikle bir tiir anti- cazibe gerektirir- objektifin 
aCimasizhgma yalmzca rahatlatlci saf bir <;tplakhk ya da ruh kar�1 
durabilir. 

• Sizi ve seyirciyi �a�trtmah. 
• Genelde beklenenden uzun siiren <;ekim siirecine dayanacak 

diren<;te olmah. 
• Kendi ke�if yolculugunu ya�amah, bu da filminize gii<; katar. 
• Diger potansiyel adaylarla kar�tla�unldtgmda, gozden ka<;trdt

gmtz baz1 unsurlan size a<;tk bir �ekilde ifade edebilmeli. 
• Filmde kimsenin bilmedigi bir �eyi bilmeli ve diger adaylara 

nazaran bir uzmanhgt olmah. 
• Bir belgeselde goriinmeye fazla hevesli olmamah! 
• Goniilsiiz kauhmCI genelde en iyisi olsa da, sua filmin <;ekimi

ne geldiginde, ozgiirce konu�amayacaklan konusunda fazla dik
katli olamayabilirler. 

BBC'nin Arena dizisi i<;in Einstein's Brain'i <;ekerken, ABD'deki 
<;ekimler i<;in bir kauhmCiya ihtiyaCim vard1. Ki�isel ili�kiler, kitap
lar ve belgeler iizerinden yapugtm ii<;; ayhk ara�urma sonunda avu
cumu yalamt�Um <;iinkii ihtiyaCim olan karizmaya sahip, kendi ke
sif yolculuguna <;;Ikmt� ve anlauyt ileri gotiirecek birini bulamamt�
t tm. Pek <;ok uzman ve ilgin<;; insanla tam�um ama onlar filmi ta�l
yamazlardl. Dogru ki�iyi ABD'de degil, japonya'da Osaka'daki bir 
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iiniversitede buldum: Kenhi Sugimoto. Onu r,;ekimler ir,;in ABD'ye 
getirttim. Oyle tutkulu ve ikna ediciydi ki belgesel sanki onun fil
miydi; benim yard1m1mla r,;ektigi kendi filmi. Hem konuma hem de 
bana yonelik enerjik baghhg1yla kendini o ser,;mi�ti. 

UZMAN SE(: iMi 
Bazen uzmanlann filminizde belirli bir konu tizerine konu�

malanm isteyebilirsiniz. Bu ki�iler, akademisyen, politikaCI, 
psikolog, psikiyatr ya da belirli bir olaya tamkhk etmi� ki�iler 
olabilirler. Uzman se<;;erken akhmzdan <;;1karmamamz gereken 
birka<;; nokta var. ilk olarak <;;ogu insanda, filme prestij kazan
dmr dti�tincesiyle,  en tinlti, tist dtizey ya da en fazla yaym sa
hibi uzmana gitmek gibi bir egilim vard1r. Ne var ki bu insan
lar her zaman en anla�1hr ki�iler olmad1g1 gibi alternatif bir 
bak1� a<;;lSl sunmakta ba�arlSlz da olabilirler. ikincisi belgesel
cilikte (kesinlikle bilincinde olmamz ve ka<;;mmamz gereken) 
bir egilim daha var: Filminizin tezini destekleyen uzmanlan 
se<;;mek, desteklemeyenleri ise yok saymak. Bu son derece 
yanh� bir yontemdir. Ku�kusuz bir gorti�ti digerine tisttin kl
lan bir 'kamt' her zaman bulunabilir ancak en 'bilimsel' teori
ler bile ihtilaf, kar�1 tez ve alternatif yakla�1mlara maruz kal
maktadlr. Ba�ka ttirlti soylersek, yalmzca kendi bak1� a<;;1mz1 
destekleyen bir film yapmamaya gayret edin, ozellikle de ar
gtimamn birden c;ok yonti varsa. Belgesellerin oznel ve ka<;;l
mlmaz olarak yonetmenin degerleriyle (ya da bagnazhg1yla) 
yuklti oldugunu kabul etsek bile seyirciyi kac;1rmamak ve ik
na etmek adma bir denge kurmam1z son derece dogru bir dav
ram� olacaktlr. Yalmzca teorinize uyan kamt1 ya da bilgiyi sec;
meniz, propaganda yapmaktan farks1zd1r. Michael Moore'un 
Fahrenheit 9/1 1 'i gibi bir film bana gore bunun tipik bir orne
gidir: Bize yalmzca Moore'un polemigini destekleyen bilgiler 
verilmekte, farkh bir bak1� at;lSl ya da ac;1klama sunabilecek 
herhangi bir �ey bizden esirgenmektedir. 
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4- FiKRiN GELi�TiRiLMESi 
Evet, belgesel fikrinizi nas1l geli�tireceginize clair k1sa bir 

gozden ge<;irme yapahm . . .  
ilk olarak, akhmza bir fikir geldi; belki belirli bir konu hak

kmda bir film yapmak i<;in duydugunuz yakiCl arzu ya da an
latllmasl gerektigine inand1gm1z bir hikayeye sahip birisi sa
yesinde. ikincisi, fikrin ilgi <;ekici olup olmad1gma bakumz ve 
-ilkesel olarak- iyi bir belgesel olarak i� yapma ihtimalini tart
tlmz. U<;iinciisii , ara;;t1rmamz1 yapumz ve konunuz hakkmda 
sahip oldugunuz onca bilgiyle art1k kendinizin ve ba�kalan
nm camm s1kabilirsiniz . �imdi, fikrinizi, belgesel filme benze
yen bir �eye dogru geli;;tirmeye hazirSmlz. Ve bu, bir belgesel
ci olarak kar�1la�abileceginiz belki de en ciddi zorluk zira tam 
bu noktada a�ag1daki iki soruya cevap verebiliyor olmamz ge
rekiyor: 

Filmim ger�ekte ne hakkmda? • • Filmimin tarzlfyakla�Imi ne? 

Bu sorulann her ikisi de uzerinde geni� c,;aph dii�iindiirme
yi gerektiriyor: 

Filmim gcr�ekte ne hakkmda? ...... ._.....,)_.� Filmimin tarzi/yakla�IIUI ne? 

Siiresi ne kadar olacak? Gozleme dayah 

Bir ba�t, ortasi ve sonu olacak m1? Bir yazar tarafmdan kaleme 

ahnmt� 

Temel karakterler kim ve pkuklan 

bir yolculuk (fiziksel ya da duygusal) 

var m1 ? 

Nedcn ilgin�? 

Hedeflenen kitle kim? 

Ar�iv odakh 

Drama- belgesel 

C anlanduma 

Ara�urmaCI 

Sunucu odakh 
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FiLMiM NE HAKKINDA? 
Bu sorulann her ikisi de filminizin bi<;imlenmesinde onem

li rol oynayacak. Filminizin ne hakkmda oldugunu klsaca Bo
lum 2'de ele ald1k, �imdi fikrinizin i<;ini doldurmahsm1z. Bel
gesel <;ekmeden onceki testi ge<;meniz i<;in produksiyon sure
cinin her a�amasmda �u soruyu yamtlayabilmeniz gerekiyor: 
Filmim ne hakkmda? Unutmaym, kitabm ba�mda genel ve 
spesifik alan arasmdaki aynmdan soz etmi�tik; Turk ak1l sag
hgi sistemindeki insan haklan ihlalleri ile ilgili bir film yap
mak isteyebilirsiniz ancak bu filminizin tammlamas1 olamaz. 
Zira fazla genel. Daha spesifik olmah ve �u sorulan cevapla
mahsimz: 

• Filmimdeki karakterler kim? 
• Filmi nerede <;ekecegim? 
• Filmin hikayesi nedir? 
• Karakterlerimin ba�ma ne gelecek? 
• Filmimin ba�1 ve sonu var m1? 
• Karakter(ler)imin <;1kt1g1 bir yolculuk var m1? 
• Kameraya yalmzca birtak1m mulakatlar m1 <;ekiyorum 

yoksa filmim bundan fazlas1 m1? 

Bunlar kendinize sormamz ve cevaplamamz gereken soru
lardan sadece baz1lan. 

Ornegin, yukandaki ornege bakahm; aym konuyu ele alma
nm bir<;ok yolu var. Turkiye'de ak1l saghg1 alanmda <;ah�an ki
�ilerle baz1 kurumlarda ya�anan insan hakk1 ihlalleriyle ilgili 
konu�abilirsiniz . ihlaller hakkmda konu�maya son derece he
vesli insan haklan orgutleriyle de irtibata ge<;ebilirsiniz. Ogul
lannm bu ttir bir kurumda ya�ad1g1 tecrubeleri anlatacak bir 
aileye yogunla�abilirsiniz. Bunlann hepsi konuya yakla�mak 
i<;in dogru yontemler. Bu yontemler kapsam ve sure a<;Ismdan 
klSlthdu. Ne yapmak istediginize karar verene kadar roportaj 
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yapabileceginiz �ok insan var; bundan soma yapuklanmz tek
rann otesine ge<;meyecek, belki de bir haber i<;in daha uygun 
olacaktu. Anlau i<;eren, seyircinin ilgisini kaybetmeyecek bir 
�ey istiyorsamz, daha yarat1c1 olmallSlmz. Tek bir ki�inin hi
kayesini anlatabilir, o ki�inin hastaneye kapaulmasmdan on
ceki ve sonraki hayaum anlatabilirsiniz. Ailesinden anekdot
lar, fotograf kullamm1 ya da diger ar�iv ttirleri zaman ak1�1 
duygusunu yaratmamza yard1mC1 olabilir. Biz de, dayaga, 
clektro�ok tedaviye ve a�agilay1c1 muameleye maruz kald1g1 
bir kurumda dort yllm1 ge<;iren ve degi�im ge<;iren biriyle ta
m�mz. Belki de o ki�i soz konusu kuruma kar�1 dava a<;m1�t1r 
ve filmin baglam1 yalmzca bundan olu�ur. Sizin de tahmin 
cdebileceginiz gibi, biz filmi 'gormeye' ba�lanz <;U.nkil art1k 
birtak1m olgu derlemesinden fazlas1d1r; daha ziyade inand1g1-
m1z ve kendimizi ozde�le�tirdigimiz bir karakter araCihgiyla, 
ki�isel bir hikaye baglamt i(inde, bu olgulann incelenmesidir. 
Bunu yaparak, filmin konusuyla daha yakm duygusal bir bag 
kuranz. 

Ba�ka bir ornek. . .  Diyelim ki, �ehrinizde b1<;akla i�lenen 
su<;lardaki art1�la ilgili bir film yapmak istiyorsunuz. Konuyla 
ilgili yeterince ara�nrma yapnmz ve bu tii.r su<;lann en <;ok 
gen<;ler tarafmdan i�lendigini ke�fettiniz. 

Pekala, filminiz ne hakkmda olacak? B1<;akla i�lenen su<;lar 
hakkmda ara�nrmaya dayah, bir sunucu tarafmdan anlat1lan 
bir belgesel mi olacak? Ara�nrmamz suasmda aym sitede ya
�ayan iki aile belirlediniz. Ailelerden biri bu su� yuzunden <;o
cuklanm kaybetmi�; 1 2  ya�mdaki ogullan oldurulmu�. Diger 
ailenin 15 ya�mdaki oglu, 26 ya�mdaki bir kadm1 b1<;akla ya
raladigl i<;in Gen�lik Gozetim Merkezi'nde tutuluyor. Filminiz 
ailelerden birine mi, yoksa iKf -anTclh-birbirinin i<;ine ge<;ecek 
�ekilde ikisine birden mi odaklanacak? Aileler uzerine mi yo
gunla�acaksmiz yoksa yalmzca hapis yatan su<;luya m1? Yoksa 
nas1l du�unduklerini ve hissettiklerini gormek i<;in hepsi de 
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b1c;akh alan bir c;eteye mi gireceksiniz? Hazuhk ara�nrmala
nndan soma bir y1l boyunca her iki aileyi de izlemeye karar 
verdiniz; c;ocuklannm kaybma ah�maya c;ah�an aile suc;luya 
kar�1 clava ac;1yor. Suc;lu ise paralel bir hikayeyle kameraya, 
tiyesi oldugu c;eteyi ve bu eylemi neden yapt1gm1 ac;1khyor. 
Benzer bir hikayenin iki farkh tarafl. 

Umanm art1k fikrin yalmzca ilgi c;ekici olmad1gm1 aym za
manda bic;imlenmeye ba�lad1gm1 da gortiyorsunuzdur. Bu ar
nk kafamzda gorselle�meye ba�layan bir film. Filmin seyri bo
yunca bir ttir ili�ki geli�tirebilecegimiz karakterleri var. Bura
da kesinlikle bir yolculuk var ve bu ozel durumla ilgili bir film 
yaparak, b1c;akla i�lenen suc;lara, yarg1 sistemine ve c;ete ktiltii
rtine daha biiytik bir mesele olarak bak1yoruz. 

FiLMiMiN NASIL BiR T ARZI V AR? 
Filmin ic;erigi ile ilgili fikriniz ve anlanya clair bir duygunuz 

olu�tugunda, tarzm1z1 ya da yakla�Immizl belirlemelisiniz. Bu 
almas1 zor bir karardu zira filminizi kimin finanse ettigi (bkz. 
Boliim 6),  sahip oldugunuz btitc;e, ki�isel tarzmiz (bunu he
ntiz bilmeseniz de zamanla geli�ecektir) ve konunun gerektir
digi yakla�1m tarz1 gibi birc;ok fakt6re baghd1r. Etnografik, de
neysel, bilimsel, tarihsel, doga, sahte belgesel, belgesel-drama 
vs. gibi farkh belgesel ttirleri mevcut. Bugtin pek c;ok belgesel
ci farkh tarzlan harmanlayarak kullansa da, en temel olanla
nn bile�enlerine a�ag1da bir goz atmak faydah olacak. Bu yak
la�Imlann biricik dogalanm sozctiklerle tammlamak zor bir i�, 
bu nedenle bahsi gec;en filmlerden mtimktin oldugunca c;ok 
seyretmenizi istiyorum. 

Gozleme dayah belgeseller 
Gozleme dayah belgesellerin tarihi, 1960'lann Dogrudan Si

nema'sl ile Hakikat Sinemas1'na kadar uzamr. isimden de anla
�Ilacagi gibi ne bir mtidahale, ne yorum ne de mizansene yer 
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T iticut Follies 

vard1r ve oziinde olay1 vuku buldugu ve geli�tigi haliyle goz
lemler. Birc;ok filmde gozleme dayah sekanslar bulunsa da, ta
mami gozleme dayah filmlerin dar ekipler (genellikle sadece 
yonetmen/kameraman) ve el kameras1 tercih eden kendilerine 
ozgii bir estetikleri vard1r. Klasik gozlem belgesellerinin ara
smda Frederick Wiseman'm Titicut Fol lies filmi ( 1 967) (Mas
sachusetts'deki Bridgewater Devlet Hastanesi'nin psikiyatri kli
niginde ya�anan ihlalleri gozler oniine sermi�tir) ile Richard 
leacock'un, ABD'de Ba�kanhk sec;imleri oncesinde Demokra
tik Parti adayhg1 ic;in yan�an John F. Kennedy ve Hubert H .  
Humphrey arasmdaki rekabeti takip eden Primary sayllabilir. 

Auteur belgeselleri 

Aslmda tiim belgeseller dogalan geregi bu ozellige sahip ol
dugu ic;in bu aldat1c1 bir tammlama. Yine de tamm, yonetme
nin kendisini filmin bir parc;as1 yapt1g1, kendi hakkmda bir 
film yapt1g1 ya da oziinde ac;1kc;a oznel bir bak1� ac;1s1 sundugu 
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filmier kategorisine i;;aret eder. Ornegin Nick Broomfield hem 
anlat1 hem de gorsel anlamda filme dahil olurdu (hem yonet
men hem de ses kaync;Isl olarak) . Britanya ve ABD'den birc;ok 
c;agda;; belgesel bu yakla;;1m1 benimsiyor, buna Michael Moo
re'un filmleri de (Roger and Me, Bowling for Columbine [Benim 
Cici Silah1m] ve Fahrenheit 911 1 )  dahil. Morgan Spulock, fil
mi Super Size Me'de yalmzca goriinmekle kalm1yor, filmin sii
resi alan bir ay boyunca McDonald's yiyecekleri d1;;mda ba;;ka 
bir ;;ey yemeyerek biiyiik bir zorlugun da iistesinden geliyor. 
Ote yandan Adam Curtis'in Power of Nightmares adh filmi, son 
derece ki;;isel olmas1 ve belirli bir konuyla ilgili bir tez (orne
gin genel anlamda kabul gormemi;; bir gorii;;) ileri siirmesi ne
deniyle bir auteur belgesel olarak tammlanabilir- bu ornekte, 
hukiimetlerin baz1 siyasi giindemleri hayata gec;irebilmek ic;in 
vatanda;;lanna kasnh olarak paranoya a;;1lanmas1 anlauhyor. 

Ar;;iv odakh filmier 
Birc;ok film ar;;iv kullamr ancak baz1 belgeseller bizatihi ar

;;iv iizerine kurulmu;;tur. Buna en bariz ornek, tarihteki belli 
bir olay1 ele alan, bunun yam s1ra haber, eski film goriintiile
ri ve fotograflardan yararlanan tarihi belgesellerdir. Jeremy 
Isaacs'in 26 bolumliik The World at War dizisi klasik ornek
lerden biridir. Diger filmier ar;;ivi farkh ;;ekillerde kullanabi
lir. Mark Achbar, Jennifer Abbott ve joeal Bakan'm The Corpo
ration adh filmi, giiniimiiz c;okuluslu ;;irketlerini itibarsiZla;;
urmak ve dalga gec;mek ic;in 1950 ve 1 960'lara ait ar;;iv goriin
tiilerini kullanm1;;t1r. Ar;;ivleri nasll kullanmak istediginiz size 
bagh ancak onlan bir tiirlii bulamad1gm1z karakterin yerine 
ikame olarak kullanmamaya gayret edin. Ornegin ya;;ayan bir 
pop star hakkmda bir film c;ekiyorsunuz, bir tak1m yerlere eri
;;im hakkm1z olmad1g1 ic;in yalmzca ar;;iv kullanmak, giinii
miiz piyasasmm pek ho;; kar;;1lamayacag1 ikinci s1mf bir film in 
ortaya c;1kmasma neden olacakt1r. 
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Yeniden canlandmna, yeniden sahneleme ve Drama-belgesel 
Bu e�anlamh sozcukler, olaym kaydmm bulunmad1g1 du

rumlarda sekanslann yeniden yaratllmas1 anlamma geliyor. 
Yeniden canlandumamn, Crimewatch gibi televizyon prog
ramlanndaki kullammma �tiphesiz a�inasm1z. Bu ttir �ovlar
da, bir sahnenin canlandmlmas1 sonucunda seyirci olaym na
sll ger�ekle�tigini daha iyi kavrayabilir. Bu trend, Elizabeth'i, 
Hac;hlar'l, Btiytik iskender'i hatta High Definition ekramm1zda 
dola�an dinozorlan gorebildigimiz tarih programlannda son 
derece yaygm. Aym zamanda, BBC'nin The Secretary Who Sto
le £4million filmi gibi c;agda� temalara sahip belgesellerde de 
kullamhyor. Bununla beraber drama-belgesel, (docu-drama) , 
faction ve belgesel-drama terimleri; dramatik sekansh, olguya 
dayanan dramalar ve Peter Watkin'in 1960 Britanyas1'nda ya
�anan nukleer sava�1 anlatt1g1 1965 Oscar odtillti The War Ga
me filmi gibi sahte belgeseller gibi filmier ic;in donti�timlti kul
lamhyor. Film birc;oklan ic;in o kadar 'sahici'ydi ki BBC, "Ku
rulu�, filmin yaym ortam1 ac;lSlndan son derece urktitucti ol
dugu hukmtine varm1�nr' diyerek yaymma 20 y1l ara verdi. 

Animasyon 
Animasyonu, bir belgesel tarz1 olarak tammlamak tuhaf ge

lebilir ancak yonetmenler, karakter seslerinin gerc;ek oldugu 
ancak g6rsel bic;im olarak animasyonun tercih edildigi belge
sellere giderek daha fazla ragbet ediyor. Channel 4 televizyo
nu ic;in dort anime belgeselden olu�an bir dizi hazirlami�tlm. 
Her filmde bir ki�i kendi ak1l hastahg1 deneyimini anlanyor
du. Anim'asyonun kullammmm, gorsel olarak bu bireylerin ic;
sel denehmlerini 'konu�an kafalardan' ya da gozleme dayah 
tarzda� daha iyi aktaracagma inamld1. Ba�ka belgesel yonet
menleri de animasyonu daha hassas konulan i�lemek ic;in kul
landd Orly Yadin ve Sylvie Bringas'm Silence'! ( 1 988) ya da is-

; 
vec;'te gizli bir mtilteci olarak ya�ayan 1 2  ya�mdaki Giancar-
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Jonathan Hodgon, Camouflage 

lo'yla yap1lan mulakatlann sunuldugu David Aronowitsch, 
Hana Geilborn ve Mats Johansson imzah Hidden filmi. jonat
han Hodgson'un, aktl hastas1 anne-babas1yla buyi.iyen ki�ile
rin tamkhklanm anlatt1g1 Camouflage filmi ise canh <;;ekim ve 
animasyonu harmanlayarak kullamyor. 

Haber odakh, ara�urmao ve d1�avurumcu gibi belgesel tiir
leri de mevcut. Pek <;;ok film bunlann tiimunu kan�tlrarak 
kullamyor. Onemli alan hangi tarzm filminize uydugu ve bu 
tarzm bir yonetmen olarak sizin becerilerinize ve tercihlerini
ze ne olc;ude kar�1hk geldigi . 

5- PROJE ONERiSi YAZMAK 
Bu a�amada , neden bir proje teklifine ihtiyacmtz oldugunu 

merak ediyor olabilirsiniz . Ara�nrma yapuktan, geli�tirdikten, 
du�undukten,  gorselle�tirdikten, tasarlad1ktan ve donup bir 
ara�nrma daha yapnktan soma filminize ba�layabilirsiniz . 
Evet, ba�layabilirsiniz ama fikriniz hakkmda bir de proje tek
lifi yazmak son derece faydahd1r. 

Bir kere, filminizin ne hakkmda olduguna clair kafamzm net
le�mesine yard1mct olur. Teklifiniz uzunluk olarak bir sayfay1 
gec;memelidir. Yazdtgmiz kag1t ustiinde bir fikirden ibaret olsa 
da filminizin i�e yarar olup olmad1gmt daha objektif bic;imde 
goreceksiniz . Teklifi meslekta�lanmza okutmak ve filmi 'anla-
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y •p  anlamad1klanm' gozlemlemek yararh bir egzersizdir. 
lkincisi, daha once de soyledigim gibi, belgeseller bir ba�ma 

�-ekilmez, genellikle bir televizyon ya da yatmmcmm katihmi-
1 1 1  gerektirir. ilk etapta yatmmCilar ya da filminizi sipari� ede
cck araCI editorler, filminizin yatmm yapmaya deger bir proje 
olup olmad1gmi gormek ic;in teklifinizi okumak isteyecekler. 
Spesifik birtak1m bilgilerin de bulunmas1 gereken bu teklifle
rin ozel bir yaz1m tarz1 vard1r. 

Dc;iincii olarak, ara�tirma evresi suasmda baz1 ki�iler ya da 
kurulu�lar, kendilerine, biirolanna ya da ar�ivlerine eri�im 
imkam tamyabilmek adma proje teklifinizi okumak isterler. 
Tek sayfahk bir teklif, projenizin ne oldugunu sarih bic;imde 
ilzetler ve prestij katar, dolayl5lyla film ba�lamadan once eli
nizin altmda olmas1 gereken son derece faydah bir kaynaktu. 

Yukanda ozetlenen amac;lara gore yaz1lacak proje teklifleri 
i<,;erik olarak birbirinden farkhla�abilir. Bu boliimde, projeni
zi onerecek herhangi bir arac1 editore ya da fon saglayacak bir 
kurulu�a gondereceginiz bir proje teklifi inceleyecegiz , ki ge
nelde tiim 6neriler bu amac;la yaz1hr. 

BA)LIK 
Bugiinlerde isim her �ey demek. Ozellikle Britanya'daki edi

Wrlerle c;ah�1yorsamz, projenizin isminin fikri 6zetlemesi ve 
akllda kahCI olmas1 gerekiyor. Eger televizyonda c;ok belgesel 
seyrettiyseniz (izlemiyorsamz, hemen ba�laym) daha tabloid, 
sansasyonel program isimlerine dogru bir yonelim oldugunu 
I. 

( 
ark ediyorsunuzdur. ;Televizyonlar bunu �oyle me�rula�tm-

yor: <;ok kanalh bir o�tamda rekabet edebilmek ic;in, ismin fil
min ne o!dugunu hethen soy!emesi ve geni� bir izleyici kitlesine 

I 
hitap etmesi gerekiyor. Bu trendi c;ok tasvip etmesem de, bu 

I 

bir gerc;ek ve siz de ne yaz1k ki buna riayet etmek zorundasi-
. .  I 

mz. Ornegin(ileri seviyede otistik bir c;ocugu anlatan filmin 
ad1 The Bo/ with the Incredible Memory (Olaganiistii Haf1zaya 
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Sahip <;ocuk) iken, hastahklan dokunmadan te�his edebilme 
yetisine sahip Rus bir gen<; klZl konu alan filmin ad1 The Girl 
with X-ray Eyes (X-ray Gozhi K1z) . <;ok nadir bir cilt kanseri 
ttirtine yakalanan ve pek az omrti kalan birini konu alan fil
min ad1 ise The Boy Whose Skin Fell Off (Derisi Doktilen <::o
cuk) . Bu isimler hangi filmin ger<;ekten iyi olduguna yonelik 
bir mesaj iletmiyor; tistelik bu trend btiytik bir tart1�ma da ya
rattl. Ne var ki bu oyunu oynamak zorundasm1z, dolaylSlyla 
filminizin admm seyircinin ilgisini yakalad1gma ve filminizi 
ozetledigine iyice emin olun. 

ismin yam s1ra, filmin uzunlugunu belirlemek de fena fikir 
degil. Her televizyon farkh bir zaman dilimiyle <;ah�Ir, dolayi
siyla bu konudaki ara�tlrmanlZl iyi yapm (ornegin bir saatlik 
bir zaman dilimi genellikle 52 dakikahk bir filme tekabtil 
eder) . Sizinki, 90 dakika uzunlugunda bir film mi olacak, yak
sa bir saat stiren bir program m1, dizi mi ya da bir defaya mah
sus olarak yanm saatlik bir film mi? Yalmzca tahmin etmeyin 
ya da iki saatlik bir filmi yanm saatlik bir dilime t1k1�t1rmaym. 
Filmin stiresi, yapmak istediginiz filmin ttirtinti yansnmahdu. 

GiRiS PARAGRAFI 
Arao editorler ve yatmmcllar y1lda yakla�1k binlerce belge

sel proje teklifi ahr. Samnm <;ok ender olarak oturup, her bi
rini ba�tan sana okuduklanm soylemeye gerek yak. Genellik
le ba�hg1 ve giri� paragrafm1 okurlar ve ilgilerini <;ekerse oku
maya devam ederler. Bunun anlam1 �udur; ilgilerini vakit kay
betmeden yakalamah, ba�hk onlan heyecanland1rmay1 ba�ar
diysa, onlan bir sonraki aln-yedi satirda ger<;ekten ikna etme
lisiniz. Yoksa teklifiniz, ba�tan savma bir ret mektubuyla ken
dini <;6pte bulacak, siz de onlann filminizle ilgilenme �ansmi
Zl kaybedeceksiniz. Sonsuza dek. 

Giri� paragrafmda hemen konuya girmelisiniz. Filminizin 
konusunu k1saca bir baglama yerle�tirin, filminizde neyin spe-
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sifik oldugunu (ornegin, ne iizerine oldugunu) betimleyin. 
I deal olam ikisi arasmda kusursuz bir ili;;ki olmastdtr. Teklif 
yazmanm yollanndan biri de akademik, makale tarz1 bir reto
rikten kac;mmakur, bunun yerine sanki gazetede bir televiz
yon reklam1 okudugunuzu hayal edin. Ve smavm1z ;;u olacak: 
Bu filmi seyretmek istiyor musunuz? Cevabmtz evetse, dogru 
yoldasmtz. Cevabmtz hayma, filminiz size bile ilginc; gelmi
yorsa, bir araCI editoriin ( ve potansiyel seyircinin) filminizle 
i lgilenmesini nas1l beklersiniz? Bunu yapmak bir beceri mese
lcsi; mtimkiin oldugunca c;ok proje teklifi akumah, ozellikle 
fazla akademik ve uzun yazma egiliminden kac;mmahsm1z. Bir 
iirnek. Channel 4 ic;in Htristiyan misyanerlerin c;acuklan ile 
i lgili bir dizi ktsa belgesel filmin yaptmCihgmt yapmt;;ttm. Bu 
\acuklann uzun ytllar yurtdt;;mda ya;;adtktan sanra Britan
ya'ya dondtiklerinde c;evrelerine nas1l uyum sagladtklan ko
nusu hem benim, hem de yonetmen Miriam Lyans'un ilgisini 
\ekmi;;ti. Filmin, c;agda;; ingiliz ktilttirtine ilginc; bir perspek
t i f  getirecegini ama aym zamanda soz kanusu c;acuklann de
neyimledigi ait alma ve yabanCila;;ma gibi c;eli;;kili duygulara 
t;;tk tutacagmt dii;;tiniiyarduk. 

Bu konuyu sizin ya da benim ilginc; bulmam, kanunun nas1l 
okunduguyla ktyaslandtgmda ikincil oneme sahip. "C:acukla
nn deneyimledigi ait alma ve yabanCila;;ma gibi c;eli;;kili duy
gulara t;;tk tutacagt"ndan bahseden bir teklif ilgim; alabilir 
ama bu bir araCI editOr ic;in hie; de yeterli degil. Bir bakt;;ta bi
ze filmin neyle ilgili alduguna clair bir fikir vermiyar, Ostelik 
bize ilginc; gelse de, (ozellikle bu televizyan kanah ic;in) daha 
geni;; bir kesime hitap edebilmeli. 

Bu nedenle praje onerisinin ba;;hgt ve ilk paragrafl ;;oyle bir 
;;eye benzemeli: 
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Misyoner' <;:ocuklar (Mish Kids- Misyonerin kisaltmasi) 

<;:ocuklugunuzu hep yabanCI hissettiginiz ve size de oyle mu
amele edilen bir yerde gec;irdiginizi hayal edin. Buna ragmen arka
da�hklar kurmay1, o ulkeyi sevmeyi ve onu eviniz saymay1 ogren
diniz. Soma birden, tam da ergenlige ad1m atugm1z gunlerde Bri
tanya'ya geri gotOruldunuz. Aruk eve donuyordunuz. Ama oras1 
eviniz degildi. Fiziksel gorunumunuz onlar gibiydi ama aksammz 
degi�mi�ti. Dogru giysileri giymiyor, dogru sozcukleri kullanml
yordunuz. Herkes sizin tuhaf oldugunuzu du�unuyordu. Oyleydi
niz de. Global bir goc;ebe olarak birc;ok kulturu ya�am1� ama hic;bi
rine ait olmam1�t1mz. l�te Mis' <;:ocuklar boyle hissediyor: Yurtdl
�mda buyuyen ingiliz misyonerlerin c;ocuklan, kendilerini bir an
da Britanya'da yeni bir hayata ba�lamaya mecbur edilmi� halde bu
luyor. Bula�1k makineleri, televizyon kanallan, S Club 7, Topshop, 
sarho� olmak, Big Brother, DVD'ler, sigmmaCilar ve c;ene c;almak, 
onlar ic;in son derece �a�lrtlCl bir dunyanm parc;alan. Bu kisa bel
geseller dizisi ( 4x3'), inanc;lanyla bogu�an ve nereye ait olduklan
m bulmak ic;in mucadele veren bu c;ocuklarm ya�ad1g1 tuhaf 'taraf
SlZ bolge'yi mercek altma ahyor. 

isim kulaga ho� geliyor, iistelik filmde �ocuklar birbirlerine 
bu isimle hitap ediyor. Bugiin bu ad ingiliz televizyonlan i�in 
fazla imah say1labilir, belki de daha ziyade Misyoner Gen�ler 
gibi bir �ey olmah. Filmier sipari� edildi �iinkii farkh gozlerle 
goriilen ancak hepimizin a�ina oldugu bir diinyay1 anlatlyor
du. Ve giri� paragraf1 da k1sa ve 6z bir �ekilde ana temay1 ozet
liyordu. 

KARAKTER VE ANLA TI 
Giri�ten sonra yazacagm1z paragraflar anlan (ne olacak) ve 

karakterlerden (kime olacak) soz etmeli. ArqCl editoriin ilgisi
ni yakalad1gm1Z1 varsayahm, �imdi filmde ne gorecegimizi an
latmahsmlz. A�ag1da Mish Kids orneginde ii� karakter betim-
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leniyor. Her film yalmzca ti<; dakika olduguna gore, burada 
anlatlya girmeye gerek yok. Daha uzun filmier i<;in anlat1y1 ay
nntlh bi<;imde ortaya koymahsm1z. 

Paul 
Paul <;evresine uyum saglayamamaktad1r. Dogru spor ayakkabl

lara sahip degildir, Hollyoaks'lar gibi gorunmemektedir ve neden 
bir cep telefonu olmas1 gerektigini bir ttirlu anlamamaktad1r. Arka
da�lanm Ortadogu'da b1rakm1� ve arkada�hklann <;oktan kuruldu
gu Middle England'da orta dereceli bir okula kaydolmu�tur. Dl�a
ndan gelendir o. Somestr ba�lamadan, Paul, Mish Kids'in uyum 
saglamas1 amaoyla kurulan bir yaz kampma gider. Aruk televizyo
nu kullanmay1, Dyson'm ne i�e yarad1gm1 ve Blazin Squad'in kim 
oldugunu biliyordur. Ama ogrendikleri hala yetersizdir. 

Emma 
Emma bekaretini koruyacagma clair Tann'ya yemin etmi�tir. Ba

basmm, evlendigi gun mustakbel kocasmm yuzugunu ta�1yana ka
dar bu sozunu hep haurlamaSl i<;in takmaSl gerektigini soyledigi 
bir yuzuk takmaktad1r. Ekvador'da buyumu� ve Amerikan Akade
misi'nde okudugu i<;in bugune kadar bir sorunla kar�1la�mam1�tlr. 
Ancak gitmeye ba�lad1g1 Guney Londra'daki kolejde, klZlann tek 
konu�tugu konu oglanlard1r. Emma da bu <;evreye uyum saglamak 
istemektedir. San�m, guzel ve ozellikle erkekler arasmda populer 
olan Emma, aruk gozde gruplann bir uyesi olmu�tur . . .  Verdigi so
zu tutmas1 pek kolay olmayacakur. . .  

Sarah 
Arkada�lan, Sarah'mn tuhaf oldugunu du�unmektedir. Sarah, 

oglanlara nasll davramlacagm1 bilmemektedir. Muhabbet a<;mak 
i<;in "Hayatta seni ne mutsuz eder?" gibi sorular sormaktad1r. Ye
men'de bu tur sohbetler <;ok getekli degildi ve egitimi evde almak, 
b1rakm arkada� bask1sma maruz kalmay1, arkada�m1z bile olmama-
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s1 anlamma geliyordu. Kadmlar ve erkekler, ev de dahil olmak tize
re her yerde aynyd1lar, yani Sarah daha once hi\=bir oglanla tam�
maml�tl. Britanya'daki kolej hayatma clair ozgtirlukler, onun i\=in 
yalmzca bir �ok olmam1� aym zamanda tistesinden gelmesi gereken 
bir zorluk haline gelmi�ti. 

niCER K0<::0K BiLGiLER 
Bir ya da iki sayfahk bir proje teklifi yaz1yorsamz, birkac; ki.i

c;uk bilgi daha eklemelisiniz. 

• Tarz: Filmin yakla�1mm1 betimlemeniz gerek. Sunucu 
odakh m1, bir auteur belgeseli mi , ar�iv odakh m1, drama-bel
gesel mi? ideal olam, bunun daha ilk paragrafta ac;1k sec;ik 
gosterilmesidir, bu bilgi yoksa mutlaka belirtmelisiniz. 

• Maliyet hesaplamas1: Bu a�amada, ihtiyacm1z olan btitc;e
yi belirlemeniz gerekmese de (bunu projenin sunumunda 
(pitch) anlatmamz gerekecek; bkz. Boltim 6) arac1 editortin de 
goztinti korkutmamahsmtz. �ayet projenizin ic;erigi alarm zil
leri c;ahyorsa (sualtmda ya da 35 mm'lik veya 1 5  farkh mekan
da c;ekim gibi) ekstra maliyetin farkmda oldugunuzu ve bu
nun me�ru gerekc;eleri oldugunu gosterin; boyle bir durum 
yoksa bu k1sm1 atlaym. 

• Siz: Kendinizi anlatan ktic;tik bir paragrafa yer vermelisi
niz. Bir araCI editOr, deneyimlerinizi gormek, bu konuyla ne
den ilgilendiginizi anlamak ister. DolaylSlyla eger konuyla il
gili ki�isel deneyiminiz ya da doktora dereceniz varsa, bu bil
gileri koymayt sakm ihmal etmeyin. 

• �irket ve Ba�yap1mc1: Daha sonra da tizerinde duracagi
miz tizere, yatmm yapan bir kurulu�a yakla�madan once mut
laka bir yap1m �irketiyle ili�ki kurun. Boylece size ytiklu bir 
c;ek verecek ki�i, bir belgeselin nas1l butc;elendirecegini (ve bu 
butc;eye bagh kalmacag1) bilen bir yap1mc1yla kendini guven
de hissedecek. Ancak bir de yuksek kalitede bir film yapmam-
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z1 saglayacak alan ba�yap1mc1 bulunmaktad1r. 

PRO]E TEKLiFLERi, TRETMANLAR, YONETMENiN 
SOZLERi VE SENARYOLAR: HANGiSiNi 
KULLANMALIYIM? 
Bir proje teklifi, filminizin ana konseptini ozetleyen bir-iki 

sayfahk bir belgedir. Bu beige, bir araCI editortin ya da yatmm 
yapacak kurulu�un ilgisini c;ekmenize yarayacak birinci oge
dir. Filminiz araCI editor tarafmdan sipari� edilir veya filmini
zin geli�imi ic;in bir miktar para tahsis edilirse, s1radaki a�ama, 
tekliften biraz daha uzun ve filminin anlansm1 daha detayh 
ac;1klayan bir tretman (bazen senaryo da denir) yazmaknr. Bu 
bazen yonetmenin filmi yapmaktaki motivasyonunu ozetle
yen birtak1m beyanatlan da ic;erebilir. Bu sozcukler birbirleri
nin yerine kullamlmaktad1r ve bir proje teklifi talep eden biri
si, aslmda bir tretman istiyordur, ya da tam tersi. Bir kural ola
rak ilk ba�ta proje teklifini yazmak en iyisidir. Eger sizden da
ha fazla bilgi istenirse, bunu sizden aynca talep edebilirler. 
Haftalarca, belki de kimsenin ilgilenmeyecegi bir tretman yaz
maktansa, boyle yapmak daha ak1l kand1r. Bununla beraber, 
filminizin prodtiksiyonunun bir a�amasmda filminizin ald1g1 
�ekil konusunda kafamzm netle�mesi ic;in bile olsa bir tret
man yazmak zorunda kalacaksm1z. 

6- KAYNAK BULMA VE SUNUM YAPMAK 
(Bir tamma gore: 'pitching' yapmak belgeselinizi tamtmak ve 

destek almak ic;in iyi bir an� yapmak, topu, arac1 editorlere 
dogru s1k1 fulatmak demek. 'Pitching' belgesel projenizi araCI 
editorlerin ontinde tamtt1gm1z ve destek almaya c;ah�t1gm1z 
bir sunum bic;imi.) 

Belgesel film c;ekmenin bir hobiden ote olacag1 zamanlar ge
lecek. Belgesel c;ekmekten ho�lanan o kadar c;ok insan tamyo
rum ki i�lerinden birkac; ay izin ahp, yurtdi�ma gidiyor ve ge-
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celerini gtindtizlerine katarak film <;ekiyor. Bu <;ok gtizel an
cak bir noktada pek <;ogumuz sevdigimiz i�i yaparak para ka
zanmak da istiyoruz. Bir belgeselci olarak <;ok zengin olmak 
pek olas1 degil, dolaylSlyla beklentileriniz ger<;ek<;i olmah. Ha
la bu kariyere ad1m atmak istiyorsamz, okumaya devam 
edin . . .  

Kaynak bulma meselesini kitabm bu kadar ba�mda ele alma
mm birka<; nedeni var. ilk olarak, belgeselinizi finanse edebi
leceginiz farkh se<;eneklerden haberdar olmak onemlidir zira 
sevdiginiz i�i yaparken kendinize bakabilecek gti<;te de olma
hsmiz. ikincisi, bir belgesel <;ekerken, insanlann onu seyret
mesini isteriz. Filminizin te

.
levizyon ya da sinemalarda oyna

masmi istiyorsamz kaynak bulmak bu anlamda yard1mCid1r. 
Ve ti<;tincti olarak filminizi yapmak i<;in para istiyor VE mum
kiln oldugunca <;ok insan tarafmdan izlenmesini arzu ediyor
samz, bu, filminizin ttirtintin dogrudan etkilenecegi anlamma 
geliyor. Birinin, bir yerlerde satm almasm1 umut ederek kafa
mza koydugunuz filmi oylece <;ekemezsiniz . Televizyon, film 
ve dagltlm sektorti hem karma�1k hem de buyurgand1r. Dola
ylSlyla filminizin ahCiya <;ekici gortinmesi i<;in estetigi, tarz1, 
anlat1s1, uzunlugu ve genel gortinti�tiyle ilgili <;ok aynnt1h dti
�tinmelisiniz. Prodtiksiyon stireci (Bkz. bir sonraki boltim) 
boyunca her a�amada bu filmin kime hitap ettigini ve nereler
de gosterilmesini istediginizin farkmda olmallSlmz. Filmini
zin kaynaks1z ya da gosterim plam olmadan iyi bir film olma
yacagmi soylemiyorum ama ornegin bir bina in�a etmek iste
yen bir mimar oldugunuzu dti�tintin, bunun i<;in finansal kay
naga, imar iznine ve binanm yap1sal olarak iyi i�lemesi i<;in 
mtihendislerin yard1mma ihtiyaCimz var. 

Nas1l kaynak bulundugunu a�ag1daki boltimlerde tarif ede
cegim. ilki, Britanya, Kuzey Amerika ve Avustralya-Asya'da i�
ledigi haliyle televizyon i<;in kaynak bulma sistemini anlati
yor. Daha sonra Avrupa'daki kaynak yaratma stireci ile beige-
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sellerin sinema filmi formauyla finanse edilmesine deginece
gim. D�tincti olarak ise diger finansman bulma yontemlerin
den k1saca bahsedecegim. Bununla beraber bu 'kategorilerin' 
ge�irgen oldugunu da belirtmeliyim. Bir ABD televizyonu ta
rafmdan finanse edilen herhangi bir �ey, sinemalarda bir film 
olarak gosterilebilir ya da k1smen Britanya tarafmdan finanse 
edilen bir ba�ka filme, Frans1z, lngiliz ya da A vustralyah tele
vizyonlar dahil olabildigi gibi yerel bir sinema ajansmdan pa
ra, ozel sermaye veya hibe aktanlabilir. Bu kalemleri mtimktin 
oldugunca sadele�tinneye �ah�um. 

Bu boltimiin sonuna dogru sunum ve numune/test kaydmm 
(taster tape) oneminden de bahsedecegim. 

BRiTANYA, KUZEY AMERiKA VE AVUSTRALYA
ASYA'DA TELEViZYON FiNANSMANI 
Bu bolgeleri birlikte ald1m c;:tinkti birbirlerine c;:ok benzer c;:a

h�Iyorlar: Filmlerinize kaynak bulmanm ba�hca yolu bir tele
vizyon yaymCismm sipari� etmesidir. Yani bir televizyon ku
rulu�u (ornegin Channel 4 ya da SBS Australia ya da PBS 
USA) , bir yap 1m �irketi tarafmdan sun ulan bir fikre dayah bir 
filmi sipari� eder. Burada unutulmamas1 gereken onemli hu
suslardan bir tanesi de bu kanallann c;:ogunun kendilerine oz
gti ku�aklan ve zaman dilimlerinin oldugudur, dolayisiyla fik
rinizi dogru ku�ak ve kanala yonlendirmelisiniz . Ornegin dini 
ya da gtindelik konularla ilgilenen ve yalmzca 52 dakikahk bir 
zaman dilimine sahip bir araCI edit6re, en sevdiginiz mtizik 
grubu hakkmda 80 dakikahk bir miizik belgeseli satmaya c;:a
h�mak son derece anlams1zdu. Dolayisiyla bu editorlere yak
la�madan dahi once ne arad1klanm, daha da onemlisi daha 
once neler yapt1klanm iyice bilmeniz gerekiyor. Hi�bir �ey, 
bir edit6re, tarzma uymayan ya da daha iki hafta once filnmi 
yapt1g1 bir fikirle gitmek kadar itibanmza (ve gururunuza) za
rar veremez. Peki ttim bunlan nasll ogreneceksiniz? Bir defa 
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c;ok fazla televizyon seyretmelisiniz. Bu size hangi tiir filmle
rin yaplld1gma clair bir fikir vermesinin yam s1ra uzunluklan 
ve belirli ku�aklara gore gruplandmhp gruplandmlmadiklan
m gosterecek. Bunun yam s1ra, pek c;ok televizyon internet si
tesinde, o sualar ne arad1klanna clair yapimcilan dtizenli ola
rak glincelliyor. (Bunlara nasll ula�abileceginizi gormek ic;in 
bkz. Boltim 5) 

Ornegin, Channel 4'un Cutting Edge adm1 ta�Iyan bir ku�ag1 
var. Bu ku�ak, kanalm 'belgesel ku�aklan arasmda altm stan
dart' olarak say1hyor ve bir auteur'e sahip, k1vrak zekah, yara
tlCI, gtic;lti anlan ve gozleme dayah, 'gec;mi� zaman' hikayeleri 
anyor. Bu ku�ak genellikle ki�isel ve yerele odaklamyor ancak 
daha ara�tirmaCl ve uluslararas1 tirtinlerle de ilgileniyor (Me
redith Chambers, Arac1 EditOr, Channel 4) DolaylSlyla filmi
nizin sec;ilmesini istiyorsamz, ilgili ku�agm alamna girdigine 
emin olun. Eger girmiyorsa, filminiz hakkmda yeniden dti
�linmeli ya da ba�ka yerlere bakmallSlmz. Bununla beraber 
farkh kanallar farkh belgesel tiirlerini sipari� ederler. Bir 
Channel 4 belgeseli, ic;erik ve tarz bak1mmda lTV ya da 
SBS'ten taban tabana farkhd1r. Ya da Discovery Channel, soz
gelimi BBC3'ten daha farkh ic;erik aray1�mda olacaktu. Kimin 
ne arad1g1 konusunda uzmanla�mahsm1z. 

Britanya'da bizler, belgesel fikirlerini s1mrlama olmakslZln 
sipari� eden kanallarla a�m derecede �Imarnldik. Aslmda sli
rec; c;ok basit olabilir: Bir buc;uk sayfahk bir proje teklif yazar, 
sunumunuzu da bir arac1 edit6re yaparsm1z ve �ansm1z varsa, 
filminizi c;ekmek ic;in gereken para size verilir. Gerc;ekte du
rum bundan biraz daha karma�Ik olsa da Avrupa'daki sistem
den daha kolayd1r. Britanya'da ve bir olc;tide Avrupah olmayan 
diger tilkelerdeki sistemin birtakim avantajlan ve dezavantaj
lan var. Bu gorece basit bir sure<; olsa da son derece rekabet
c;idir. Aym zaman dilimi ic;in rekabet eden abart1s1z binlerce 
ki�i ve yap1m �irketi var ve genellikle �anslan sizinkinden da-
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ha ytiksek. Btiytik yap1m �irketleri, tek i�i proje teklifi yazmak 
ve yerel televizyonlar i<;;in fikir geli�tirmek olan btiytik ekiple
re sahip. Onlarla rekabet etmeye kalk1�mak yerine , onlarda ol
mayan bir �eye sahip olun. Bu, btiytik �irketlerin eri�emedigi 
bir konu ya da filmin konusu olacak ozel bir karakter olabilir. 
Bunun da anlam1 �udur: Siz olmadan kimse bu filmi yapamaz. 

Diger bir onemli nokta da, yap1m �irketlerinin, tek boltim
ltik belgesellerden ziyade dizi <;;ekmeye egilimli olmalandu. 
Neden? Tamamen ticari bir bak1� a<;;1s1yla soylersek, tek sefer
de birden fazla film <;;ekmek daha mannkhdu <;;tinkti daha <;;ok 
kazandmr. Bir birey ya da kti<;tik bir yap1m �irketi olarak bir 
belgesel dizisi <;;ekmek olduk<;;a zordur- onu dagnacak deneyi
me ya da kaynaga sahip degilsiniz. Ama bir boltimltik bir bel
gesel tam size gore. iyi bir hikayeniz ve size ozel �a�litlCl bir 
eri�im imkammz varsa, dogru yoldasm1z demektir. 

AVRUPA'DA TELEViZYONDAN KAYNAK BULMA 
Sizi, yerel yap1m �irketlerinden tisttin k1lacak unsurlardan 

biri de Avrupa pazanna girebilmek. Yukanda soztinti ettigimiz 
nedenlerden dolay1 btiytik yap1m �irketleri bu markete girme
yi fazla tercih etmiyor. Gortinti�te, kaynak bulmak i<;;in daha 
karma�1k bir yontem ancak iyi matematik yaparsamz, �ansm1z, 
ulusal televizyondan kaynak elde etmek i<;in ugra�maktan da
ha ytiksek olacakt1r. A vrupa merkezli kaynak bulmanm teme
li, farkh tilkelerdeki farkh televizyonlann kti<;;tik miktarlarda 
para koymalanm saglamaktH. Bu <;;ok zaman isteyen ve pek 
<;;ok ortakla pazarhk yapmay1 gerektiren bir stire<;;tir. 

Bu pazara girmek i<;;in diger neden ise Avrupa televizyonla
nnm ilgilendigi belgesel ttirlerinin, yukanda bahsedilen ka
nallardan olduk<;;a farkh olmas1du. Britanya ve ABD , geni� kit
lelere hitap edebilecek, yorumun daha serbest kullamldigi, 
hatta baz1 yonetmenlerin de son derece kisitlayicl buldugu be
lirli bir belgesel ttirtinti tercih ediyor. Britanya'da televizyon 
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seyrederseniz, belirli bir belgesel ttirtine yonelik gti<;lti bir egi
lim oldugunu fark edeceksiniz. C::ogunlukla 'formatlanm1�tu' 
yani yaplSl, yarat1C1hg1 s1mrlayan bir taklm onceden belirlen
mi� kurallara gore ayarlanmi�tlr. Temalar genelde sansasyonel 
ve incelikten uzak olup, anlat1m1 yogun bir yorumlama yon
temine dayanmaktad1r. Avrupah yaymCilar da bu ttir filmlerle 
ilgilenmektedir ancak konuya daha derin yakla�makta ve fil
min daha 'yaratiCl' bir yakla�Ima sahip olmasma imkan tam
maktadu. 

Avrupa'da birka<; btiytik televizyona kar�Ihk <;ok say1da kti
<;tik kurulu� var. Burasi bir ortak yap1m cografyasi, bunun an
lami iki ya da daha fazla televizyonun tek bir belgesele yatmm 
yapmas1. Dahas1, buras1 aym zamanda bir on-sat1� cenneti, bu 
da daha fazla televizyonun filminize kti<;tik miktarlarda para 
koymasi anlamma geliyor. Size dti�en, bu televizyonlardan ba
zilanmn filminize yatmm yapmasmi saglamak. Birka<; yapim
CI buldugunuz anda, ba�ka kti<;tik televizyonlar da filminizle 
ilgilenmeye ba�layabilir, bu da uzun bir pazarhk, sunum ve 
umut i<;inde filminize kaynak bulma stireci demek. 

Belgesel Maliyesinin Jargonu 
Filmlerin finanse edilmesi konusu <;ok karma�Ik gelebilir ancak 

siirekli kar�Imza <;Ikacak birka<; terim var. DolayiSiyla ne anlama 
geldiklerine bir goz atmak dogru olacak. 

Sipari� etmek: Bu en kolay1. Anlam1 �u; bir televizyon (ya da 
ba�ka bir yatmmCI) filminizi <;ekmeniz i<;in size para verir. Orne
gin Britanya'da bir televizyon kanahnm filminiz i<;in size para ver
mesi, belgesellere kaynak saglamanm en s1k rastlanan yontemidir. 
Bir televizyonun, maliyetlerin yiizde lOO'iinii kar�Ilayacak �ekilde 
filminize yatmm yapmas1 son derece olagandtr. 

Ortak yaptm: Kafa kan�tmc1 bir terim. Bir televizyonun perspek
tifinden soylersek, bir ya da daha fazla televizyonun bir araya gele
rek tek bir filmi finanse etmesi demek. Bu yonteme Britanya'da <;ok 
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srk rastlanmasa da Avrupa'da i�ler c;:ogunlukla bu �ekilde yuri.iyor. 
Televizyonlann, kendilerine ortak aramalanmn ardmda finansal 
nedenler var: Her ikisi de daha az parayla kaulabiliyor ve sonunda 
tamamlanmi� bir filme sahip oluyor. Yaprmcrmn perspektifinden 
ise bu terim bamba�ka bir anlama bi.iri.inerek, bir film ic;:in ortakhk 
kuran iki ya da daha fazla yaprmn �irket anlamma geliyor. Bunun 
da temel nedeni finansal, i.istelik farkh i.ilkelerdeki farkh yaprm �ir
ketleri, ozel kaynaklara eri�ebilir. Her firmanm filme farkh bir �ey 
katmasr itibariyle bu ortakhk son derece yaraucr da olabilir. 

On-ah�: On sal!� olarak da bilinir. Televizyon (ya da diger yau
nmnlann/dagnrmnlann) filminizi bitmeden satm almasrdrr. Fil
minizi kendi bolgelerinde ya da i.ilkelerinde kullanmak i.izere satm 
almayr garanti ederler. Sipari� etmenin aksine, filminize daha az 
yatmm yaparlar, kurgu si.irecine mi.idahale etmezler ve filminiz ta
mamlandrgmda srmrh bir kullamm ic;:in size lisans i.icreti oderler. 

Edinim (Acquisition): Televizyonun ya da dagltlmcmm bitmi� 
filminizi almasr demek. Filminiz ba�ka bir televizyon tarafmdan fi
nanse edilmi� olabilir (ornegin Discovery) ve siz de onu ba�ka bi
rine sauyorsunuzdur (ornegin BBC) ya da masraflanm kendinizin 
kar�Iladrgr ve birinin satm almasmr umdugunuz bir filmdir bu. Bu 
son kategorinin ornekleri arasmda Esteban Uyarra'nm War Feels 
Like War da (Boli.im 6'da aynntrh bir �ekilde anlatrhyor) var. 

Bu kitapta Avrupa ortak yaprm sisteminin ttim aynntrlanm 
i�lememiz mumkun degil ancak yine de sureci kolayla�trran 
yardrm elleri var. Avrupa Belgesel Agr (The European Docu
mentary Network - EDN) bu bilgiye eri�imi saglamak ic;:in, 
'EDN Televizyon El Kitabr' adryla muhte�em bir kaynak ya
yrmhyor. Bu kitap, Avrupa'daki buttin aracr editorlerin tek tek 
listesini, irtibat bilgilerini ve konulanna, uzunluklanna ve for
mauna gore hangi ttirde film aradrklarma ili�kin bilgi veriyor. 
Ostelik her bir yaymcmm sipari�, on-satr� ya da edinimle ilgi
lenip ilgilenmedigini de belirtiyor. 
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Belgesel <;:ekmek <;;ogunlukla ne bildiginizden ziyade kimi ta
mdigmlZla ili�kilidir. Mtistakbel bir belgeselci olarak, <;:ok, 
<;;ok, <;:ok btiytik bir golde yalmzca kti<;;tik bir bahksm1z ve ara
CI editorlerle ili�ki geli�tirmeniz ger<;:ekten <;:ok onemli. Bu, 
ozellikle A vrupa i<;:in ge<;:erli. Orada bu ttir toplanulann ger
<;:ekle�tigi etkinlikler dtizenleniyor. Konuyla ilgili daha fazla 
bilgi, kitabm ti<;:tincti k1smmdaki festivaller boltimtinde ele 
almacak. Bunun beraber, Avrupa'da temek kaynak bulma yol
lanm ogretmenin yam sua araCI editorlerle bir araya gelmeyi 
saglayan baz1 egitim giri�imlerinden soz etmek gerekiyor. 
EDN, Avrupa'nm pek <;:ok yerinde mevcut olan bu egitim 
kurslanna kauhm olanag1 sunuyor. internet sitelerinden daha 
fazla bilgi bulabilirsiniz (www . edn.dk) . 

Bu kurslar proje temelli, yani egitim seminerlerine bir belge
sel fikriyle gelmeniz gerekiyor. Genellikle birka<;: gun stirtiyor 
ve ti<;: ana unsurdan olu�uyor. Birincisi, Avrupa'da belgesel fi
nansmamm benden daha aynnuh anlauyorlar. ikincisi, yaz1h 
proje teklifiniz ve sozel sunumunuz tizerinde <;:ah�ma imkam 
buluyorsunuz. U<;:tincti olarak da -ki bu aralarmda en iyisi
yakla�Ik 1 5  arac1 editor kar�ISinda projenizi sunuyorsunuz. 
Bunlar resmi sunum etkinlikleri; arac1 editorler de Avrupa'nm 
dart bir yanmdan (bazen daha da uzaktan) gelerek bu toplan
ulara kat1hyor. Sunum pratigini ger<;:ek bir ortamda yapmakla 
kalm1yor, filminizle ilgilenilmesi, bazen de masaya para kon
masi �ansm1 da yakalami� oluyorsunuz. Belki de en onemlisi, 
Avrupa belgesel dtinyasmm kilit oyunculanyla y11lar stirebile
cek ozel ili�kiler kurma firsatmi elde ediyorsunuz. 

Avrupa'da kaynak ve uzmanhga ula�mamn bir diger yo!u da 
MEDIA (www. mediadesk.co .uk) adh bir kurulu�. Bu orgtit, 
gorsel-i�itsel sektarde egitim, yap1m ve gosterim alanlanna fi
nansman saglamak amac1yla Avrupa Birligi tarafmdan kurul
du. Bunlar, hem yap1m �irketleri hem de 'yeni yetenekler' i<;;in 
k1smi kaynak saghyor. MEDIA onayh egitim kurslanndan EU-
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RODOC (www.eurodoc. fr) ve Discovery Campus (www.dis
coverycampus.de) ozellikle onemli. Bu kurslar yukanda sozti
nii ettigimiz EDN kurslarma benziyor ancak bir )'ll boyunca 
iki ya da li<; hafta egitim vererek projenizi daha aynnt1h bic;im
de geli�tirmenize olanak saghyorlar. Tipki EDN gibi onlar da 
b ir Sunum Forumu'yla sana eriyor. Bu atolyelerde yer almak 
ic,:in s1k1 rekabet �art ama pazara girmeyi ogrenmek ic;in paha 
bic;ilmez bir yol. 

Filmi ne zaman <;ekmeli, ne zaman vazge<;meli? 
�imdiye kadar televizyondan kaynak saglamamn farkh yol

lanm ele ald1k. Felaket tellah olmaktan nefret ediyorum ama 
bu noktada bilmeniz gereken bir �ey var. ilk defa yonetmen
lik yap1yorsamz -yani daha once hie; belgesel c;ekmediyseniz
ilk filminizi hemen c;ekmeye ba�lamamz pek olas1 degil. Bu, 
yatmlan buyuk miktarda paralar goz online almd1gmda bir
c,;ok ac;1dan anla�Ilabilir (bir saatlik tipik bir belgesel 40.000-
1 20.000 £ gibi rakamlara mal olabilir) , dolaylSlyla sizin ne 
yapugm1Zl bildiginizden emin olamayan edit6rler i<;in bu bti
yiik bir risk. Burada �u sorunun sorulmas1 gerekiyor: Daha 
i)nce hie; film c;ekmediysem, televizyon ic;in nas1l c;ekebilirim? 
Bunun birkac; cevab1 var, bir goz atahm: 

'Yeni Yetenek' Programlan - Ozellikle Britanya'da baz1 yaymcl
lar 'Yeni Yetenek' olarak adland1rdiklan ki�ilere <;e�itli hrsatlar su
narlar. Ornegin Channel 4'te 3 Minute Wonder adh bir program var. 
Admdan da anla�tld1g1 iizere bu program, kanalm ak�am haberleri
nin hemen ardmdan yaymlanan ii<; dakikahk bir belgesel. Biiyiik 
kanallann ozellikle yeni yonetmenlere sunduklan ba�ka ku�aklar 
da var. Bunlarla ilgili giincellemeleri ve benzer giri�imleri televiz
yonlann internet sitelerinde ve DFG'nin sitesinde (www .dfgdocs. 
com) bulabilirsiniz. Ne var ki burada talihsiz bir aldatmaca var. 
'Yeni Yetenek' terimi ger<;ekten de 'Yeni' anlamma gelmiyor. Burda, 
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yaymlanmam1� bile olsa birkac;: film c;:ekmi� olmamz ya da endiis
tride tecriibeniz oldugu varsay1hyor; ornegin yard1mc1 yap1mc1 ve
ya kurgucu olarak. 

Hakkm1z ic;:in Sava�m - Bu filmi gerc;:ekten yapmamz gerektigi
ni hissediyorsamz ve ne yapugm1z1 bildiginizi dii�iiniiyorsamz, o 
halde filmi yapma hakkm1z ic;:in sava�mahsm1z. Konunuz ic;:in ozel 
eri�im imkanma sahip olmamzm yam s1ra bir demo kaydm1z da 
varsa �ansm1z artacaktu. Bunun sizin en biiyiik �ansm1z oldugunu 
unutmaym, eger elinizin yeterince gii<;lii o lduguna inanmiyorsa
mz, daha ilk komisyonunuzda blof yapmanm hic;:bir anlam1 yok. 

Yaptm �irketleriyle <;ah�mak - Televizyonlann, belirli bir gec;:
mi�i olan yonetmenleri tercih ettigi bir gerc;:ek. Siirekli ili�kilerinin 
bulundugu yap1m �irketlerini tercih ettikleri de bir gen;:ek. Bunun 
nedeni, ba�yap1mcmm tam zamanmda ve biit<;eye sad1k iyi bir film 
<;1karacagm1 bilmeleri. Yani eski bir yap1m �irketiyle herhangi bir 
ili�ki geli�tirebilirseniz, yukanda bahsedilen senaryolar dahilinde 
eliniz giic;:lenecektir. Bunu yapmak ic;:in ho�unuza giden film tiirle
rini seyretmeli ve onlan hangi �irketlerin yaptlgma bakmah, soma 
da onlara dogrudan bir fikirle gitmelisiniz. Yap1m �irketlerinin tam 
listesi (uzmanhk alanlannm tammlamalanyla birlikte) Pact Direc
tory'de bulunabilir (bkz. www.pact.co.uk) . Filminizi c;:ekmeyecek 
bile olsamz, makul bir yap1m �irketi fikrinizi geli�tirecek ve yapila
cak sipari� de sizi, ya ara�urmayt ya da belki yard1mc1 yap1mC1 ola
rak yap1m ekibinin bir parc;:as1 yapacaktlr. Bunu kiic;:iimsemeyin: Bu 
yaplm siirecini ogrenmek ic;:in fantastik bir fmat, hem fikrinizin 
kontroliinii kaybediyor bile olsamz her zaman bir 'gelecek sefer' 
vard1r. 

SiNEMA FiLMi FiNANSMANI 
Sinema salonlannda gosterilecek belgesellerin finansmam 

biraz karma�1kt1r. Bu yalmzca finansal yapmm karma�lkhgm
dan degil, soz konusu tammm muglakhgmdan da kaynaklam
yor. Bildik tamm -sinema salonlannda gosterilen- buraya tam 
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oturmuyor, zira sinemalarda gordiigiimiiz bir�ok Avrupa filmi 
(ornegin Etre et Avoir) televizyon tarafmdan finanse edildi 
(The Corporation gibi Kuzey Amerika belgeselleri de) . Dolay1-
s1yla sinema filmi hakkmda yazabilmek i�in, sadece bu alan 
i�in kullamlan ozel fonlann dl;anda televizyon pazanm da iyi 
bilmek gerekiyor. Sinema belgeseli i�in en i�e yarar tamm "60 
dakikay1 ge�en bir film" olsa gerek. Britanya ve ABD'de biz, si
nema salonunda gosterilen ve yap1 ve bi�im a�1smdan televiz
yon belgesellerinde a�1k�a farkh alan filmleri bu kategoriye 
sokuyoruz. Avrupa'da genellikle 'yarat1c1 belgesel' kavram1 
kullamhr; bunlar �ogunlukla televizyon tarafmdan finanse 
edilse de, bizim sinema belgeselleri olarak adland1rd1g1m1z 
filmlerle aym tiirdendir. Kafamz m1 kan�u? 

Belgeselinizi, bir sinema filmi gibi finanse ettirmenin bir�ok 
yolu olsa da, bunlar ana olarak ii� kategoride sunulabilir. Bi
rincisi, yukanda da bahsedildigi gibi televizyonlar arac1hg1yla 
finansman temin edebilirsiniz. ikincisi, sinema belgesellerine 
yatmm yapan yatmm kurulu�lanna ba�vurabilirsiniz. Bunlann 
bir�ogu kitapta Boliim 5'te anlauhyor. Son olarak ise hibe, ode
nek, dagltlmCllarla anla�ma, vergi muafiyeti, sat1p geri kirala
ma, ozel sermaye ve koprii kredisi gibi yontemleri kullanarak 
kurmaca sinema filmi yakla�1mm1 da benimseyebilirsiniz. Bu 
yakla�1m kural olmaktan �ok bir istisna oldugu i�in iizerine 
egilmeyecegim. Aynca bu siireci aynntllanyla anlatan pek �ok 
kitap var, bunlardan birka�mdan Boliim 5'te soz edecegim. 

ALTERNATiF KAYNAK BULMA YOLLARI 
Bazen deneyiminiz olmad1g1, hazen de (uzunlugu, tarz1 ya 

da konusu itibariyle) televizyonlann ilgisini �ekmeyecek bir 
tiir film yapmak istediginiz i�in fark1 kaynak bulma yollan 
aramak isteyebilirsiniz. Filminiz televizyon ya da sinemada 
yaymlansa bile, ille de bu �ekilde finanse edilmek zorunda de
gil. Hangi iilkede ya�ad1gm1za bagh olarak, (a�1k ya da ortiik 
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�ekilde) bizatihi belgesel finanse etmek i<;in kullamlan film 
fonlanna ula�abilirsiniz. Her tilkenin kendi ulusal ve bolgesel 
film fonlan var. Bunun yam stra konunuzla ilgilenebilecek 
yard1m kurulu�lan, sivil toplum orglitleri, vaktflar ve hibe 
yard1m1 yapan kurulu�lar da var. Burada temel olan �ey yara
tlCl dti�linmek ve ki�i ve kurumlann para vermelerini sagla
mak i<;in ikna edici olmak. 

Ornegin, yakmmtzda oturan ya�h Yahudi bir go<;men <;iftiyle 
ilgili gozleme dayanan bir belgesel yapmak istiyorsunuz. ilgin<; 
hayatlanm incelemek, ailelerini bir daha hi<; gormemecesine 
Polonya ve Litvanya'da nastl btrakuklanm mercek altma almak 
istiyorsunuz. Geni� Yahudi nlifusu olan tilkelerde Yahudi film 
fonlan var. Hatta filminizin bir k1smm1 finanse edecek yerel 
Yahudi orglitleri dahi bulabilirsiniz; bu bir yerel sinagog bile 
olabilir. Hindistan'da <;ocuk felcinden mustarip <;ocuklarla ilgi
li bir film i<;in UNESCO ya da Christian Aid, Stmr Tammayan 
Doktorlar veya OXFAM'dan kaynak temin edebilir. Misyoner 
<;ocuklanm izleyen bir film (bu ornekten daha once bahsetmi�
tik) saylSlz Kilise ve Htristiyan orglitli tarafmdan finanse edile
bilir. Ya da dlinyanm en tehlikeli bungee jumping atlayt�lanm 
yapan ekstrem spor tutkunu bir grup insam izleyen bir belge
sele, bir spor markas1 ya da dergisi kaynak saglayabilir. Kaynak 
bulma meselesiyle ilgili endi�elenmeniz gereken ba�hca �ey, 
editoryal kurgu konusu. Ornegin, hi<;bir ko�ulda yerel kilise ,  
misyonerlerle ilgili filminizde neyin dogru (ya da yanh�) oldu
gunu dayatamaz, bir spor markas1 filminizdeki ki�ilerin, ken
dilerine ait baz1 spor lirtinlerini giymeleri konusunda tsrarCl 
olamaz (tabii bunu isteyen siz degilseniz) .  

Basit<;e soylersek, eger paray1 veren, filminizin editoryal bti
tlinlligline ciddi anlamda etkide bulunacaksa paray1 kabul et
memelisiniz. Bazen bu almamz gereken ahlaki bir karardtr. 
Filminizin televizyon ekranlannda gorlindligli durumlarda da 
baz1 kaynaklardan elde edilen (ozellikle tlitlin firmalan ile ila<; 
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sanayi) fon yard1mm1 diizenleyen birtaktm ulusal (ve ulusla
rarast) kanunlar var. 

KENDiNi FiNANSE EDEN BELGESELLER 
lsminden de anla�tldtgt iizere, bunlar, resmi bir finansman 

olmadan kendi ba;;mtza c;ektiginiz belgesellerdir. Bu ya bir 
'kredi kart1' filmi olacakt1r ya da ozel sponsorlar sayesinde c;e
kilen bir film. 

Kendi belgeselinizi finanse etmenin birtaktm avantajlan ve 
dezavantajlan var. Avantajt, filminiz iizerinde tam bir ozgur
liige yani kontrole sahip olmamzd1r. Dezavantaj1 ise (ciizdam
mzt bo;;altmas1 gerc;egi dt;;mda) paramz1 -ya da ozel sponsor
luk durumunda ba;;kasmm parasm1- geri alacagmtzm hic;bir 
zaman garantisinin olmamas1d1r. 

Filminizi kendiniz finanse edecekseniz, birkac; hususu akll
dan c;tkarmamakta fayda var. Bir defa maliyetleri asgari seviye
de tutmamz c;ok onemlidir. Bunun anlam1 filminizi kendiniz 
c;ekmeniz ve pahah otellerden, ki;;isel asistanlardan ve kalaba
hk ekiplerden kesinlikle kac;mmamzd1r. ikinci ve en onemli 
nokta ise hala seyircilerin izlemek isteyecegi, televizyoncu ya 
da dag1t1mcmm satm almak isteyecegi bir film yapmamz gere
kiyor. i�te burada bir ironi var. Filminizi, kimse ilgilenmiyor 
diye kendiniz finanse ediyor olabilirsiniz, ancak aym �ekilde 
filminizle kimse ilgilenmiyorsa bittiginde alacak kimse de ol
mayacaktlr. Yani, ;;ayet masraflara ayudtgmtz smus1z bir geli
riniz yoksa ve filminizi kendiniz c;ekecekseniz o halde onu ka
famzdaki televizyon ve ahctlarla yapm. Filminizin hangi ka
nalda yaymlanacagm1 ya da sinemada gosterilip gosterilmeye
cegini iyice dii�iiniin. Ve filminizi daima bu hususlan akhmz
dan c;tkarmadan c;ekin, aksi takdirde bo;; bir hesap bakiyesi ve 
ktzgm olmasalar da hayal kmkhgma ugram1� yatmmcllarla 
birlikte tiim c;abalanmz bo�a gitmi;; olacak. Kendi filmlerini 
ba;;anh bir ;;ekilde finanse etmi;; ve dag1tm1;; pek c;ok yonet-
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men var. Ornegin Simon Chambers, Every Good Marriage Be
gins with Tears filmini kendi imkanlanyla �ekti, onu en buyuk 
belgesel festivallerine sokmay1 ba�ard1 ve daha sonra da film 
BBC'nin Storyvil le ku�ag1 tarafmdan satm almd1. 

Ozel yatmmolarla ilgili ku�uk bir hat1rlatma; bu ki�iler ar
kada�lanmz, aileniz ya da ailenizin arkada�lanysa, paralanm 
alamamalan durumunda ne hissedeceklerini �imdiden du�un
meniz gerekiyor. Belgeseller ender olarak iyi para kazandmr, 
has1lat rekorlan kuanlan bile hazen fazla kar getirmez. Bence 
en dogrusu, yard1m yapanlara her zaman durust olmamz; zira 
�ogunlukla kar etmek i�in degil soylediginize inandlklan i�in 
filminize yatmm yapmak isterler. 

SUNUM (THE PITCH) 
Sunum yapmak ozel bir beceri olup, proje teklifi yazma za

naatmdan farkhd1r. Proje tekliflerinin son derece faydah bir 
i�levi vardu; fark edilmenizi ve dikkatlerin projenize yonel
mesini saglarlar. Eger iyi yaz1lm1�sa, bir arac1 edit6run sizi ve 
projenizi daha fazla merak etmesine yol a�ar. Bu a�amaya gel
mi�seniz, aruk onu sunmamz gerekir. Yaz1h teklifler, sunum 
forumlan ve fan ajanslan i�in paha bi�ilmez degerde olsalar 
da filminizin sipari� edilmesini saglayacak alan sunumdur. Zi
ra edit6ru, dag1t1moy1 ya da diger yatmmolan etkileyeceginiz 
ya da yabanc1la�uracagm1z yuz yuze ilk kar�1la�mad1r. 

Fikrinizin sunumu i�in u� temel beceri gerekiyor. Bunlardan 
ilki fikrinizi birka� cumlede ozetleyebilmek. ikincisi ise proje
nize tutku katmakt1r. Tutkulu sunumlara tav alan �ok arac1 
editor gordum; fikrinize ger�ekten inand1gmm gormek �ok et
kilidir ve projeniz i�in �ok �ah�acagm1z konusunda yatmmo
Yl da ikna edebilir. O�uncusu, belki de en onemlisi ise bir tele
vizyonun sorabilecegi sorulan onceden kestirmektir. Bilmek 
istedikleri tek �ey filmin ne hakkmda oldugu degildir -boyle 
olsayd1 �ok kolay olurdu- arao edit6rler hirer i�dam1d1r ve 
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fikrinizin maliyetini kar�Ilay1p kar�1layamayacaklanm ve ka
nallan ya da fonlan ic;;in uygun olup olmad1klanm bilmek iste
yeceklerdir. i�te bir araCI editarli tavlamanm gizli rehberi: 

Televizyonunuzu tamym ve hangi zaman dilimine talip oldu
gunuzu bilin. Fikrinizin piyasanm ihtiya<;lanyla ili�kili olmas1 ge
rektiginden bahsederken, bu konuyu BolUm 2'de ele alm1�t1k. Sim
di ise kime sunum yapugm1z hakkmda daha fazla �ey bilmeniz ge
rekiyor. tlk olarak, neden ozellikle o kanala veya yaunmCiya su
num yap1yorsunuz? Peki neden onlar, filminizle bir ba�ka yatmm
Cidan daha fazla ilgileniyor? Filminiz History Channel tarzmda m1, 
yoksa Sundance Fund'm yatmm yapmak isteyecegi tUrde mi? Da
ha da onemlisi, eger sunumunuzu bir televizyon kurulu�una yapl
yorsamz, filminizi hangi saat diliminde seyretmek isteyeceginizi 
dti�tinmeye <;ah�m: Saat 2 1  .. 00 ku�agmda m1 gosterilmesini tercih 
edersiniz? Bu arzunuz, kanahn mevcut ku�aklanna uygun mu? Fil
miniz ger<;ekten de bu kanahn yatmm yapt1g1 filmlerden biri mi? 
Bunlan ogrenmenin tek yolu, <;ok fazla televizyon seyretmek, fark
h ku�aklarda yaymlanan ttirleri iyice incelemek, araCI editorlerin 
tam olarak ne arad1klanm taru�uklan etkinliklere ve konferansla
ra kaulmak ve televizyonun ya da yatmmcmm internet sitesinde 
bulunabilecek ekstra kaynak temini bilgilerini ara�urmak. (Bunla
nn bir listesi i<;in bkz. BolUm 5) 

Programm siiresi. Filminizin ne uzunlukta olacagm1 ve kanahn 
mevcut saat dilimlerini bilmeniz gerekiyor. 90 dakikahk bir filmin 
sunumunu yapmak istiyor olabilirsiniz ki �ayet bu format kanahn 
portfoytinde mevcut degilse, sinemalarda gosterilecek bir salon 
belgeseli olmas1 daha dogru olur. Ya da filminizi yanm saatlik ola
rak lanse edersiniz ancak derinligi itibariyle daha uzun bir film ge
rektirmesi itibariyle bu stireye daralulacak ttirde bir film degildir. 
Aynca 'bir saatlik' ya da 'yanm saatlik' zaman dilimlerinin son de
rece ender bulundugunu da bilmenizde fayda var. Reklamlar ve 
kurum i<;i promosyonlarla birlikte, 'yanm saatlik' bir program 20 
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ila 30 dakika arasmda surerken, 'bir saatlik'ler 45 ila 60 dakika ara
smda seyreder. 

Aym film daha once yapddt mt? Baz1 iyi fikirler, daha once kul
lamlmt� olabileceklerine clair bir duygu yaranr. Bu hazen mum
kundur, hatta belki de tam da goru�ttigunuz kanal tarafmdan <;e
kilmi�tir. Dolay1siyla, o kanahn zaten birka<; ay once <;ektigi filmin 
sunumunu yaparken son derece budala gorunebilirsiniz. Soyledik
lerim size sa<;ma gelebilir ama bu hataya du�en bir<;ok yap1mc1 ta
mdim. Bir kez daha yineliyorum, ara�nrmanlZl iyi yapm ve bu 
utan<; verici durumlara du�meyin. 

Kim yaptyor? Bu gen;:ekten onemli. Bu filmi kimin yapacag1 hak
kmda konu�mahsm1z. Yonetmen kim? Ba�yap1mc1 kim? Filmi ust
lenecek yap1m �irketi kim? Bu sorulara cevap vermek son derece 
onemli; yeni bir yonetmene ait bir filmin bu bilgileri sunmadan 
elemeyi ge<;tigi nadirdir. AraCI edit5rler risk almay1 sevmezler ve 

iyi bir yonetmen, iyi bir yap1mc1, muhte�em bir ba�yap1mc1 ve tica
ri bir yap1m �irketinin destegini almadan bir projeye binlerce po
und odemek istemezler. Ornegin eger ekranda bir sunucu olacak
sa, bunu soylemenin tam zamam; tabii bu ki�ilerin sunuculuk ya
pacaklanndan da emin olmahsm1z 'Elbette, filmimijohn Cleese su
nacak' dediginizde, eger onunla daha irtibat kurmad1ysamz biraz 
aptal gortinmeniz muhtemeldir. 

Ka<;a mal olacak? Bir kez daha soyluyorum, sunum toplannsma 
giden ozguveni yuksek oyle yaplmCllar ve yonetmenler tamyorum 
ki, s1ra maliyet sorulanna gelince dunyalan karanyor. C::unku <;o

gunlukla bunun hakkmda hi<; du�unmemi� oluyorlar. Genelde ya
pllan iki temel hata var. tlkini yeni yap1mcllar ve yonetmenler da
ha s1k yap1yor: Kendilerine <;ok az para (sozgelimi bir saatlik bir 
film i<;in 10.000 £) verilecegine du�undukleri i<;in son derece 
umutsuzlar. Bu sizin gultin<; gorunmenize neden olmakla birlikte 
elemeyi ge<;me �ansm1z1 sabote etmenizin ya da en azmdan yetkin

liginiz hakkmda �uphe uyandumamn en kesin yoludur. Diger ha
ta ise bir servete mal olacak ver bir<;ok televizyonun kar�1layabile-
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ceginden yuksek maliyetli bir fikir sunmaktu. Yani, Uluslararas1 
Uzay istasyonu'nda bir film �ekmeyi akhmzdan bile ge�irmeyin ! 
Bir fikir vermesi a�Ismdan -�ok kaba taslak bir fikir- bir saatlik ve 
tek bolumluk belgesellerin maliyeti 40.000 ila 100.000 arasmda 
degi�ir. Bu rakamlann altmda ya da ustiindeyseniz tehlikeli sular
da geziniyorsunuz demektir. Filminizin biit�esini dikkatli �1kann, 
bunun nas1l yap1lacagmi bilmiyorsamz, size yard1m edecek bir ya
pimCI ya da yap1m sorumlusu bulun. Produksiyonunuzu Yonet
mek konusunu ele alan Boliim 1 4'te filminizi nasil but�elendirece
giniz meselesi i�in bir tak1m ipu�lan var. 

Filminizi ne zaman r;ekeceksiniz? Burada ger�ek�i olmahsm1z. 
Baz1 arac1 edit6rler u� ayhk bir sure sonras1 i�in uygun bir zaman 
dilimi onerebilirler. Bu zaman zarfmda filminizi yeti�tirip yeti�tire
meyeceginizi bilmeniz gerek. Sayet yapamayacaksamz durust olun, 
ger�ek�i bir zaman �izelgesi sunmahsm1z. 

Arac1 Editoriin Rolii 
Ya�ayacagm1z en temel zorluklardan biri de kendi reklamt

mza inanmaya bir ttirlti ba�layamamamzdtr. . .  AraCI editorler, 
fazla arzla ytiklti olan pazarda ahc1 roltinti oynarlar; bunun 
anlam1 �udur, ttim bagtmstz yaptmCilar arkada�m1z olmak is
ter, size bir i<;.:ki veya ogle yemegi 1smarlamaktan mutluluk du
yar ve esprilerinize gtilerler. Bunun yam sua bir araCI editor 
olmak, ne zaman bir yap1mc1 yolunuzu kesse sunuma maruz 
kalmamz da demek. Bir Pazar sabah1 lokalimiz olan Lido'da 
15 dakika boyunca dinledigim bir sunumun en gtizel amla,
nmdan biri oldugunu soyleyemem. Ama bu i�in gtizellikleri 
ve e�siz yanlan, kotti taraflanndan agu bastyor. Bu meslekte 
son derece yaratiCl, �anshysamz tutkulan sizinkiyle birle�e
rek, btittinti par<;.:alann toplammdan daha btiytik bir �ey yara
tacak ki�ilerle �;_:ah�tyorsunuz. Ve e�siz olan k1sm1 da �u, insan
lann hayatlan tizerinde gen;ek bir etkiniz olabiliyor; bu insan
lar, hayat1 gtizelle�tiren, in�a edilmi� ger<;.:eklik belgeselleriyle 
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kimi zaman karakterlerdir (The Singing Estate vs) ; kimi zaman 
da daha c;ok �ey ogrenmeleri ic;;in ilham verdigimiz ya da ba
sitc;;e duygusal bir tepki uyand1rd1glmlz izleyicilerdir. 

Kim Peat, Channel S'te Giindiiz ku�ag1 Sanat, Din Denetmeni 

AraCI editorliik televizyon cephesinde son derece ayncahkh ve 
yarat1c1 bir rol. Bu meslekle ilgili en giizel �ey, miitemadiyen yete
nekli insanlara ula�mamz ve hayal giiciiniiz ile beyninizi her yeni 
gun daha da esnek ktlma flf5atlna sahip olmamz. Asla i�e isteksiz 
gitmedim. Arac1 editorler, bir fikrin dogu�undan yaymma kadar te
levizyon diinyasmm yaranCilandtr. Ba�anh bir araCI editor olmak 
i<;in bence en onemli �ey seyirciyi <;ozmii� olmak ve halkla anmda 
ili�ki kuracak fikirler se<;me yetenegine sahip olmaknr. AraCI edi
t6rler bir vizyona ve �eytan tiiyiine sahip olmah ancak aym zaman
da miikemmeliyete ula�mak i<;in prodiiksiyon siirecinde yapimci
lan yonlendirme yetkinliginde de olmah; anahtar, vizyon ve dii
�iince berrakhg1d1r. Ancak araCI editoriin pozisyonu geregi, <;ah�
mamz siirekli analiz ve risk altmdad1r. Bu, siz kanalm isteklerini 
ger<;ekle�tirmeye <;ah�nk<;a, yenilik ve yaratlCihk arasmda ince bir 
denge kurmakur- <;ok fazla ba�ans1zhk ve yenilik, vizyon eksikligi 
olarak alg1lanabilir! Bu i� korkaklara gore degil. Yiizlerce harika fi
kir geliyor; bu iyi fikirlere ve bir proje iizerinde <;ok s1k1 <;ah�ml� 
yetenekli yaplmCilara haytr demek son derece zor. Buna ragmen, 
ozellikle kanahmza uygun fikirleri ozenle se<;mek <;ok onemlidir 
aksi halde iki tara£ da kaybeder. Emma Read, Arac1 EditOr, Factu
al Entertainment, Sky 

Sunumu iyi yapan nedir? 
YaplmCimz, kanahmz1 ve projenizi iyice inceleyerek yaz1h tekli

fin isteklerinizi yansnacak �ekilde nas1l bi<;imlendirilecegi konu
sunda kafa patlanrsa ortaya iyi bir sunum <;1kar. Bu ki�i, ne yapma
ya <;ah�ugm1z1 anlam1�a benzemektedir ve yakla�1m1mzm bir tiire 
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dogru evrilmesi i<;in ileriye yonelik dii�iinmii�tiir bile. Biitiin arac1 
cdittirler, programlamalan hakkmda bilgi sahibi yap1mcllar tara
fmdan pohpohlanmay1 <;ok sever zira bu bilgiler, arac1 edittirleri 
nefret ettikleri sunum tiirlerinden kurtanr. Bu tiir, tahmin edilece
gi gibi kendi kanahnda (ya da rakip bir kanalda, hi<; fark etmez) 
yalmzca altl ay once kullamlan bir fikrin sunumudur. En <;ok nef
ret edilen ikinci sunum tiirii ise 'Elimde fantastik fikirler var, her 
birini teker teker anlatacag1m . .  .' ciimlesiyle ba�layan sunumdur. 
En iyi fikirler daha geni� temalar etrafmda donen konu�malardan 
<;1kar ve 'en elzem' fikir de, yap1mcmm gitmek iizere ayaga kalku
gi anda gelen ve anlatmak i<;in bir saat harcad1gm1z �eyle hi<;bir il
gisi olmayan fikirdir. Kim Peat, Channel 5'te Giindiiz ku�ag1 Sa

nat, Din Denetmeni 

Bir yapllliCl, bir fikri, bir ciimle ya da paragrafta ozetleyebiliyor
sa iyi bir sunumdan bahsedebiliriz; eger bunu yapam1yorsamz, fik
rinizin geli�tirilmeye ihtiyaCl var demektir. Ben bir yap1mcmm fi
kir kar�1smda tutku duymasm1 isterim ama as1l en temel olam, in
sanlann benim kanahmda seyredecegine inand1klan bir fikrin su
numunu yapmalan, sadece oylesine filme donii�tiirmek istedikleri 
bir fikrin degil! 

Her yap1mcmm dii�ebilecegi en kotii hata sunum yapt1g1 kanalla 
ilgili cehaletini a<;1k etmesi. Bir araCl editOr, kanahm bile seyretme 
zahmetine katlanmayan bir yap1mc1ya neden para versin ki? Bu 
diinyaya ait olmayan bir kanalda gorevli bir araCl editOr olarak, en 
iyi fikirlerini getirmeleri i<;in yap1mc1lan zor ikna etmem gerekti. 
Fikirlerin <;ogu, istenmeden verilmi� proje tekliflerinden ziyade ka
nalda ya da yapimCllarla yap1lan taru�malardan <;1kar. Dolay1s1yla 
araCl editorlerle iyi ili�ki kurmak ve beyin fmmas1 yapmak <;ok fay
dahdlr. 

Fikirlerle ilgili ii<; altm kurahm var: 
Programm medyada geni� �ekilde yer bulmasm1 saglamas1 i<;in 

gii<;lii halkla ili�kiler kozu. 
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Zaten ilgili olan izleyicilerin filmin oznelerine baglanmasm1 sag
lamak. 

Programm karakterleri ile neticesini onemsiyor muyuz? Emma 
Read, AraCl Editor, Factual Entertainment, Sky 

NUMUNE KA YDI 
Numune kayd1, sunumunu yapugm1z filmi yeterli duzeyde 

tamtan bir �ekimler derlemesidir. Aruk daha �ok yaymCI ve 
yaunmc1, size para taahhut etmeden once sunumunu yaptlgi
mz filmle ilgili gorsel kamt istiyor. Numune kaydmm �ok iyi 
kurgulanm1� bir k1sa film olmasma gerek yok; tam tersine ba�
hca karakterlerinizden birinin listtinkorli �ekimleri bile kabul 
edilebilir. Burada onemli olan, araCI edit6re filminizin neye 
benzedigine ve ana karakterlerin kim olduguna dair bir fikir 
vermek. Sayet karakter-odakh bir belgeselin sunumunu yapl
yorsamz, sunumuzun ne kadar muhte�em oldugunun bir one
mi yoktur. Bugunlerde kimse karakteri gormeden paray1 ma
saya koymuyor. Ostelik produksiyon degerlerinin a�m yuksek 
olmasma da gerek yok (el kameras1yla kotli ko�ullarda �ekil
mi� pek �ok filmin sipari� edildigini gordum) ; onemli olan fil
minizin ozlinli aktarabilmeniz. 



BOLUM .2 
PRODUKSiYON 

7- BELGESEL FiLM YAPIMCILIGININ 
PRATiK AYRINTILARI: KiM NE YAPAR? 
Akhm1za bir belgesel fikri geldiginde tutkulu hatta neredey-

se saplantlh bir hale burilnilr ve bir an once onu c;ekmek iste
riz . Kameralara, ses ve kurgu tec;hizatma eri�im imkanlanmn 
artmas1, yalmz bir gezgin olarak ba�ka ulkelerde kendi bagim
SlZ belgesel filmimizi c;ekmemizi kolayla�t1rd1. Bu trende gide
rek daha s1k rastlansa da, yaymc1hk ve yatmm dunyasmda, bu 
kadar yalmz olmak giderek nadir bir hal ahyor. Bu k1smen i� 
dunyasmm dogasmdan kaynaklansa da -belgesel yap1mCihg1 
endilstrisinin ic;inde herkese dii�en bir gorev var- bir tak1mm 
parc;as1 olarak c;ah�mak, c,;ogunlukla daha az stresli bir yap1m 
siireci ve ic;erik olarak daha zengin bir film ortaya koyan son 
derece faydah bir mesai. Bu bolumde bu rollerin ilzerinde dur
mak ve daha soma da 'c;ok yonlu' (her i�i yapar -multi skil
ler?)'niin giderek yaygmla�an rolilnden bahsetmek istiyorum. 
Arac1 editor d1�mda bu rollerin c;ogu, bag1ms1z bir yap1m �ir
ketinin �emsiyesi altmda toplamr. 
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ARACI EDiTOR 
Baz1lan, bu rohin belgesel bir filmin produksiyon rolleri lis

tesine dahil olmasm1 tuhaf bulabilir ama <;ogu zaman filmini
zi yapabilmeniz i<;in size paray1 verenler arac1 editorlerdir. Til
mil olmasa da <;ogu belgesel film art1k televizyon ic;:in <;ekiliyor 
ve hangi filmin sipari� edilecegine araCl editOr karar veriyor. 
Beyazperdede de, filminizin finanse edilip edilmeyecegine ka
rar veren ve filminiz uzerinde nihai kontrole sahip olacak 
benzer rolde insanlar var. 

AraCl editorler karma bir tur. Bazllarmm belgesel yonetme
ni ya da yap1mCISI olarak uzun bir ge<;mi�i var, bazllan ise da
ha farkh ge<;mi�lerden geliyor. ilgi alanlan genellikle belgesel 
filmier alan araCl edit6rlerin iyi bir film <;ekmenizde size yar
dimlannm dokunacag1 kesindir. Bunun yam s1ra farkh bir 
gundemleri daha var; Ismarladiklan filmlerin seyirci getirme
sini saglamak. DolaylSlyla mesele yalmzca iyi bir belgesel fik
riniz olup olmamas1 degil. Televizyon kanalmm ihtiya<;lanm, 
izleme trendlerini, produksiyonun maliyetini ve �uphesiz bit
mi� filminizin hi<;bir hukuksal risk altmda bulunmamas1 gibi 
hususlan da goz onunde bulundurmak zorundad1rlar. 

BASYAPIMCI 
Ba�yap1mci, produksiyonunuzun ana patronudur. Genellikle 

bagh oldugunuz yap1m �irketini yonetirler. Produksiyonu de
netler ve filmi yapan ki�i ile arac1 editor arasmdaki baglantiyi 
saglarlar. Filmin nas1l olmas1 gerektigine dair genellikle kar�It 
goru�lere sahip bu iki taraf1 ho� tutmaya <;ah�mak gibi tatsiz bir 
i�leri de vard1r. Ba�yapimcilar bir filmin sipari� edilmesini sag
layan ki�ilerdir. Ya sahip olduklan fikirleri filme <;ekecek bir 
yonetmen ararlar ya da kendileriyle temas kuran bir yonetme
ne filmini <;ekmesi i<;in yard1m ederler. Eger iyi bir bawapim
Clya sahipseniz, kriz anlanmzda, tavsiyeye ihtiyacmiz oldu
gunda, senaryonuz konusunda endi�elendiginizde ya da biri-
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nin size dogru yolda oldugunuzu soylemesini istediginizde yil
zllni.izi.i dondi.igtini.iz h;;i odur. Aynca, uygunluk, telif hakk1, 
f inans ve 1smarlama gibi konulan ic;eren medya hukukuna da 
oldukc;a hakimdirler. Prodi.iksiyonunuzun farkh a�amalanna 
dahil olacaklar, tecri.ibeleriyle filminizin ba�anh olmas1 ic;in si
ze yard1m edeceklerdir. Prodi.iksiyonlar teorik olarak hiyerar
�ik olsalar da pratikte iyi bir prodtiksiyon ekibi e�itlikc;i bir bi
<;imde c;ah�1r. Ama �unu asia unutmaym, patron ba�yap1mCid1r. 

YAPIMCI VE YONETMEN 
Bu iki roli.i birlikte ele almamm nedeni �u; hangi i.ilkede, ne 

tllr bir film yapt1gm1za bagh olarak bu ki�iler aym roli.i oyna
yabilirler. Sinema ic;in c;ekilen belgeseller di.inyasmda, yaplm
Cl ve yonetmen ayn ki�ilerdir, ayms1 Avrupa'nm genelindeki 
helgesel endi.istrisi ic;in de gec;erlidir. Ancak Britanya, Kuzey 
Amerika, Avustralya ve diger baz1 tilkelerde, her iki rollin de 
aym ki�i tarafmdan oynanmas1 yi.ikselen bir trend. Bu, ki.ic;i.ik 
ckipli belgesellerde fayda saglayabilir zira boylece iki ki�inin 
mi.itemadiyen c;ak1�mas1 onlenmi� olur ve yonetmen prodtik
siyonun gi.inli.ik yonetimine dogrudan katilabilir. 

Daha btiyi.ik olc;ekli prodi.iksiyonlarda ise yap1mc1; finans
mam, ekibi, c;ekim planlamasm1 ve prodi.iksiyonun gi.inli.ik i�
lerini koordine ederek prodi.iksiyonun yoneticisi gibi hareket 
eder. Yap1mcilar filmden filme degi�ir: Baz1lan daha mtidahil
dir ve filmin gori.ini.i�ti, duygusu ve anlat1smm ardmdaki itici 
gi.ic;ti.ir; kimileri ise arka planda kahr ve yalmzca i�in ticari kis
miyla ilgilenir. 

Yonetmenler filmin genel yarat1c1 gori.ini.i�tinden sorumlu
dur. Hikaye ya da anlaudan, filmin nas1l c;ekildiginden, senar
yo ve yorumdan mesuldi.irler. Yonetmenler, yap1mc1 ve ba�ya
p1mc1mn yam s1ra kameraman, ses kayltc;Isl, prodi.iksiyon me
najeri, ara�tlrmac1, kurgucu ve prodi.iksiyon ekibinin diger 
i.iyeleriyle de yakm c;ah�mak zorundadu. 
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ORTAK YAPIMCILAR VE YARDIMCI YAPIMCILAR 
Admdan da anla�Ilacagt gibi, bu iki rol yaptmcmm (bu ki�i 

yonetmen de olabilir ama �u anda kafa kan�tirmaya gerek 
yok) altmda yer ahr. Kii<;iik ekiplerde ortak yaptmci, <;ekimle
rin organize edilmesine, roportajlann ve kamera i�lerinin ya
ptlmasma yardtmci olur. Eger uygun dii�erse ara�tirmaCI gore
vini de iistlenebilir. Btiyiik ol<;ekli prodtiksiyonlarda ozneler
le ili�ki kurar, <;ekimleri ayarlar ve filmin nihai teslimini koor
dine eder. Yardtmci yaptmcilar ise prodtiksiyonun belirli bir 
yonii iizerinde, ortak yaptmcmm altmda genellikle ara�tuma
CI olarak <;ah�Ir. 

PRODUKSiYON MENAJERi 
Bana gore iyi bir prodiiksiyon menajeri, prodiiksiyon ekibi

nizin belkemigidir. Btit<;e, prodtiksiyon planlamasi, yasal so
runlar, personel sozle�meleri, sigorta ve i�<;i saghgt ve gii�en
ligi gibi prodtiksiyonun her ve<;hesiyle ilgilenir. Belirli bir me
kanda <;ekim yapthp yaptlamayacagt, personele ne kadar 
odenmesi gerektigi, hangi tiir sigortalann laztm oldugu ve fil
min biit<;eye sadtk olup olmadtgt; ttim bunla� prodiiksiyon 
menajerinin uzmanhk alanmdadu. 

Produksiyon menajeri olmak, k1yafetlerinizle yapabileceginiz en 
eglenceli �ey. Eger i�, becerilerinize ve yeteneklerinize uygunsa -ra
kamlarla iyi anla�mamz ve aynnularda kth k1rk yarmamz gerek
dunyadaki en iyi i� budur. Sabah kalkngm1zda gunun ne getirece
gini bilmezsiniz. Afrika'da c;ekim yapmaya giden bir ekip ic;in bir 
risk analizi yapmak uzere zehirli )'llan uzmam m1 olacaksm1z, ve
ya Toulouse'da izini sump bir c;ift uc;an kamera sipari� edebilecek 

kadar Frans1zca'y1 ak1o m1 konu�acaks1mz? 
Televizyonda ilk i�imi aldig1mda talihime inanamam1�t1m. 

L WT'teki ilk gunumde, y1lanbahklannm Thames nehrine donu�u
nu anlatan bir belgesel c;eken ekibin ogle yemegi ic;in liiks bir sepet 
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almak uzere koca bir tamar parayla Harrods magazasma gittim. 0 

miisrif gunlerimiz bitse de eglence, dostluk, Slkl <;ah�ma, yeni mu
cadeleler ve ogrenme sureci butun hiZiyla devam ediyor. 

Tamam bu i� hazen cehennem gibidir ve kustah yonetmeni to
katlamak, kafalan birbirine vurmak, avazm1z <;1kUg1 kadar bagir
mak isteyebilirsiniz; ama umudu korumak gerektiginde, mizah 
duygusu ve kutsal ma�tra 'Bu sadece televizyon, bu sadece televiz
yon" sozlerini tekrarlamak bunu atlatmamz1 saglar. 

Yapugm1z i�in kar�1hgm1 fazlas1yla almahsm1z (bunu hak ediyor
sunuz! ) ,  dunyay1 dola�mamz gerekebilir dolay1s1yla ba�kalannm 
sadece hayal edebilecegi derecede bir ozerklige sahip olmahsm1z. 
Bu meslekte pek <;ok insanla tam�1rsm1z, adm1zm televizyon ekra
nmda belirdigini gorursunuz, her yeni projeye ba�lad1gm1zda yep
yeni bir zorlukla kar�1la�Irs1mz ve bir program i<;in hayaumzm bir 
y1hm harcad1ktan sonra, en iyi arkada�1mz; ona, henuz bir onceki 
gece yaymlanan 'bebeginizi' begenip begenmedigini sordugunuzda 
- 'Ah, o dun gece miydi' der. 

Hangi i� bu kadar tatmin edici olabilir? lyi bir tak1m kurmak ve 
onlan birlikte <;ah�urmak, bunu yaparken eglenmek, hi<;bir �eyin 
(yani, neredeyse hi<;bir �eyin) ters gitmemesi i<;in on ara�urma ve 
<;ekimler yapmak, ya da i�ler yolunda gitmediginde rayma oturt
mak, projeyi biit<;eye uydurmak - ya da belki biit<;enin biraz alu
na, boylece adam gibi bir geleneksel biti� partisi verebilirsiniz . . .  
Bu, butiin o uzun gunleri, <;ah�1lan hafta sonlanm ve uykusuz ge
celeri telafi eder. Kim emekli olmak istiyor? Hadi s1k1ysa yap da go
relim. Linda Stradling, Prodiiksiyon Menajeri ve Yap1mc1 

ARA�TIRMACI 
Ara�nrmactlann, bir prodiiksiyon ekibinin en tecrubesiz 

iiyeleri olduguna dair yaygm bir kam var. Bazen biraz �i�iril
mi� ayakr;tlardan (runner) fazlas1 olsalar da, r;ogu zaman pro
duksiyonun en ihtiyar; duyulan, en ktymetli elemanlandu. 
Genellikle dogrudan yaptmcv'yonetmene bagh r;ah�1rlar ve 
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ak1llannda filmin konusuyla ilgili bin;ok bilgi tutmakla kal
maz aym zamanda filme yaranc1 katkl da saglarlar. Baz1 ara�
tumaolann ar�iv ya da tarih ara�tumac1hgi gibi uzmanhklan 
da vardu. Bu nedenle ara�tumaolar belgesele aguhk ve so
rumluluk katarak onun aynlmaz bir par<;as1 olmu�lard1r. 

AYAK(:l (RUNNER) 
Bir ayak<;1, kahve yapmaktan <;ekimlerde asistanhk yapmaya 

kadar ttim tuhaf i�leri yapar. Bazen ara�nrma yaparlar, idari go
revler ustlenirler, aym zamanda te<;hizati bir yerden bir yere ta
�Imaya da yard1m ederler. Olduk<;a sik1c1 ve vas1fs1z bir i� gibi 
gorunse de, durust olmak gerekirse bu rolden <;ok �ey ogreni
lebilir, ozellikle dostane bir produksiyon ekibinde <;ah�Iyorsa
mz. i<;inde yer ald1g1m filmlerde ayak<;I olarak ba�lam1� bir<;ok 
insan daha sonra yard1mc1 yap1mc1 veya yonetmen oldu. Ya
plm �irketinin musait zamanlarda kaynaklanm kullanmamza 
izin vermesi de cabas1d1r (kurgu odalan, kameralar vs.) 

KAME RAMAN VE SES KA YIT(:ISI 
Ku�kusuz set ekibi olmadan produksiyon bir hi<;tir. Burada

ki en temel iki rol kameraman (genellikle goruntti yonetmeni 
olarak bilinir) ve ses kayH<;ISidu. Bu pozisyonlann gerektirdi
gi ustahklan ileride aynnnh olarak ele alacag1z. Hem kamera
manlar hem de ses kayH<;Ilan serbest <;ah�1r; <;ekim suresince 
haz1r bulunurlar ve daha sonra ba�ka projelere giderler. iyi bir 
goruntti yonetmeni filme yalmzca teknik kusursuzluk kat
maz, aym zamanda ana hayat verir. Benzer �ekilde iyi bir ses 
kayH<;ISI da altm kadar k1ymetlidir; bu alan, film yap1m sure
cinin en onemli ve ihmal edilen alanlanndan biridir. 

KURGUCU 
iyi kurgucular, post-produksiyon surecinde <;ekimlere yap1 

ve anlat1 kazand1rarak yonetmenler kadar onemli olabilirler. 
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Yonetmen ve kurgucu, kurgu odasmda birlikte uzun saatler 
�cc;irirler, bu yi.izden aralanndaki ili;;ki son derece onemlidir. 
Pck c;ok kurgucu iki programdan biriyle c;ah;;tr: AVID ya da 
FINAL CUT PRO. Buna daha sonra donecegiz. 

EL1NDEN HER 1� GELEN QACK-OF-ALL-TRADES) 
Yap1m ;;irketlerinde, dar bi.itc;eler ekibin giderek ki.ic;i.ilmesi 

anlamma geldiginden baz1 rollerde c;akt;;malar ya;;amr. Ki.ic;i.ik 
hir prodi.iksiyonda tek bir ki;;inin hem yaptmct, hem yonet
men hem kameraman ve hatta daha fazlas1 olmas1 gori.ilmemi;; 
hir durum degildir. Son olarak BBC belgesel departmam tara
fmdan uygulanan bir trende gore de yonetmenler filmlerinin 
kabataslak kurgulanm kendileri yaptyorlar. Bu da giderek da
ha c;ok beceriye sahip oldugumuz anlamma geliyor ki buna 
clinden her i;; gelmek ama hic;birinde usta olmamak da dcne
hilir. <::unki.i bir kameraman, film okulunda ytllarca egitim 
ahr, kurgucu da aym ;;ekilde. $imdi ise bizden bu iki roli.i bir
den, hatta daha fazlasm1 i.istlenmemiz isteniyor. Bu da farkh 
Liirde bir film yaptmCihgmm dogmasma yol ac;tyor ki bunu te
lcvizyonda seyrettigimiz pek c;ok belgeselde gorebiliriz. Bu 
trendin birc;ok olumlu ve olumsuz yoni.i var. Olumsuz olam 
son derece ac;tk; kendilerini i;;lerine adam1;; becerikli insanla
nn uzmanhgm1 yitirdik ve i;;imizi daha stresli yaptyoruz. iyi 
tarafl ise daha onceden sahip olmadtgtmtz bir kontrol seviye
siyle birlikte daha ki;;isel filmier yapabiliyoruz. Yurtdt;;mda 
belgesel c;ekiyor ya da hassas bir konunun filmini yaptyorsak, 
set ekibimiz tck ki;;ilik olabilir. Bu hem masraflan di.i;;iik tu
tar, hem de baz1 zamanlarda ekip kiralamam1z gerekmeyecegi 
ic;in daha esnek c;ah;;mamlZl saglar. 

(:ok yonliiliik iizerine 
Birkac;: y1l filmlerimi kendi ba�ama yapum, bunlar benim sec;:imim 

de gil, mecbur kaldigim durumlard1 . . .  Yillarca kendimi, bunun, 
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tum belgeselcilerin amac;ladtklan gibi en ki�isel ve hakikatli anlara 
yakla�abilmenin en kolay, en pratik ve en dogru yolu oldugu yi:i
nunde kendimi ikna etmeye c;ah�um. Ve bu yakla�tmm yararlan, 
potansiyel zararlannm ac;tkc;a i:inune gec;ti; ya da ben i:iyle du�un
dum. 

Son olarak, Saddam Huseyin'in davastyla ilgili Irak'ta bir film c;e
kerken, bu i:inyargtlan kar�tla�ugtm baz1 i:izel durumlar nedeniyle 
sorgulamak zorunda kaldtm. 

Ac;tklayaytm: Ki�isel deneyimlerime gore, bir yi:inetmenin 'kendi 
yakla�tmmm' farkh sonuc;lar doguracagt iki durum vardtr. 

Bunlardan ilki sadece 'gi:izleme dayah' bir olay kaydettiginiz du
rumdur. Bu i:irnekte, yalmzca sahne fotografc;tsl rolii ustlendiginiz
den bu yakla�1m say1s1z faydaya sahiptir. Hareketlerin esnekligi ve 
dikkat c;ekmemek, bu tiir sahneleri en iyi �ekilde c;ekmenin kilit 
fakti:irleridir. Bu durumlarda tek sorun sesin kaydedilmesidir zira 
i:iznelerinize mikrofon uzatamazsmtz, elinizde olan tek �ey kamera 
mikrofonunun aldtgt sestir. Bu nedenle konu�malan takip etmek 
veya arkadan ya da uzaktan c;ekmeye c;ah�mak zor olabilir. Sesin 
hangi gi:izetleme noktasmdan iyi kaydedilecegini bildigimden, iyi 
ses ugruna kameramn baz1 pozisyonlanm feda etmem benim oyna
dtgtm bir kumar. Normalde, mevcut bir konu�manm filmle pek de 
ilgili olmadtgmt du�undugum anlarda diger c;ekim tiirlerini (tepki 
c;ekimleri) yakalamaya c;ah�tyorum. Ama genel anlamda yalmz ve 
tek elle c;ah�mak bu tiir durumlarda sorundan c;ok avantaj saghyor. 

ikinci durum ise hire bir si:iyle�i. Bu yakla�tmm, bana daima 
mahremiyet kazandtrdtgma inandtm. Bunu bir set ekibiyle saglaya
mam. Yine, baz1 i:izel ve ki�isel anlarda, etrafmda bir dolu insan 
varken konu�amayan bazr i:izneler yalmzken rahatc;a ac;tlabildigin
den tek ba�ma olmak son derece avantajhdrr. Bunu, onlann yalmz
ca benim varhgrmla rahat hissetmesine baghyorum, bu yakla�rmrm 
kamerayr bir �ekilde 'gi:iriinmez' klhyor. Bu ashnda butiiniiyle dog
ru degil. Pek c;ok i:irnekte, kameramn tek kullamclSl olmam ve onu 
i:izneyle kendi arama yerle�tirmek zorunda olmam, bir kameraman 
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beni arkadan <;ekerken, (yonetmen olarak) benim ozneyle goz te
mast kurdugum durumlardan daha fazla kameranm varhgmt haur
lauyor. DolaylSlyla kamera, iki-ii<; ki$ilik set ekibi oldugu durum
lardan daha gorunur (boyutundan bagtmstz olarak daha dikkat <;e
kici) hale geliyor, zira kamera genellikle yonetmen ve oznenin goz
lerinin bulu$tugu gorii$ hizasma yerle$tirilir. Bazt durumlarda bu 
sorunu, kameramt a$agt bakan bir a<;tya yerle$tirerek <;ozdum, boy
Ieee oznemle goz temast kurabiliyordum, oznem de kameranm 
varhgmt unutabiliyordu. Bunun yam stra bazt durumlarda, l$Ik, 
<;er<;eve ve odak gibi bir taktm teknik meselelere yogunla$Ugmtzda 
oznenize yonelik konsantrasyonunuzu kaybettiginizi goreceksiniz. 
Onceliginizin iyi goruntu/ses oldugu zamanlarda, ileti$imizin kilit 
geli$im anlanm ka<;tracaksmtz. Bu nedenle daha buyuk bir kumar 
oynayarak mumkun oldugunca r;ok otomatik ayan ar;tk btraktyo
rum. Bu yakla$tmm olast sorunlanm <;ok iyi gorebiliyorum; bu so
runlann bilincindeyseniz, odagt yalmzca elle kontrol ederek iyi bir 
resim yakalayabilirsiniz. Ozellikle de oznenizin arkasmdaki gii<;lii 
l$tga dikkat edin, boylece kameramzm r;ekim alam kapanmaz, oz
neniz de karanhkta kalmaz. 

Sonu<; olarak, tUm bu unsurlan kendi eritme potamza koymah 
ve yalmz <;ah$manm size ne kazandmp ne kaybettirdigine karar 
vermelisiniz. Oyle ya da boyle, yalmz <;ah$manm yalmzca pratik 
bir mesele olmadtgmt aym zamanda tarzmtzt da derinlemesine et
kileyecegini goz onunde bulundurarak avantaj ve dezavantajlanm 
iyi hesaplamallSlmz. Esteban Uyarra, Belgeselci 

8- YENi BA�LAYANLAR i<::iN FiLM C::EKME 
REHBERi: BOLUM l -
ZANAATiN ARAC::LARI 
Fikriniz hakkmda konu�tuk, �imdi stra icraata gec;mekte; 

bunun da anlamt c;e�itli tec;hizat pan;alan kullanmak. Tec;hi
zatm maliyeti, biitc;enize ve elbette filminizin gereklerine gore 
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birkac;; bin ya da birkac;; ytiz bin pound'a c;;1kabilir. Filminiz ne 
ttir olursa olsun, iki temel tec;;hizat parc;;asma ihtiyac;; duyacak
simz: kamera ve mikrofon. Bu boltimde bu iki parc;;amn yam 
s1ra, baz1 yan donammlara da bakacag1z. Kulland1g1m teknik 
terimleri anlamad1gm1zda endi�elenmeyin; buradaki niyetim 
temel konulan gozden gec;;irmek adma hiZl1 bir giri� yapmak. 
Gelecek boltimde onlan nas1l kullanacagmizl aynnnh olarak 
i�leyecegiz. 

KAMERA 
Burada c;;ok fazla teknik aynnnya girmeyecegim ama bir ka

meramn nas1l c;;ah�ngma clair bir tak1m temel ilkeleri anlama
mz c;;ok onemli, bu sizin kamera becerilerinizi geli�tirecektir. 
En temel �ekilde kamera, 1�1g1 kaydeden basit bir alettir. I�1k 
lense vurur, bu da bir kaset ya da hard diske kaydeden 1�1ga 
duyarh bir ytizeyde (film, elektronik ttip, elektronik c;;ip [veya 
CCD-c;;ip) odaklanan bir gortinttintin olu�masma yol ac;;ar. 

Kar�Ila�acagm1z birc;;ok kamera aym �ekilde c;;ah�1r: (Lensi 
kullanarak) bir nesneye odaklanmamz1 saglarlar, ic;;eri bnakti
gi (1�1k arahg1-aperture) 1�1gm miktanm belirler ve gortinttiyti 
kaydeder. Kameranm diger ttim yonleri ve i�levleri bu soyle
diklerimizin gerc;;ekle�mesini saglayan yontemlerdir. 

Belgeselciler bir ara 16  ya da 35mm'lik film kameralan kul
landilar ancak i�leme ve Yikama (developing) maliyetleri, 
6zellikle video kamerayla c;;ekimin dti�tik maliyeti nedeniyle 
bu aletleri astronomik fiyatlara ytikseltti. 

1980'lerde videonun hayat1m1za girmesiyle belgeselcilikte 
ktic;;tik c;;aph bir devrim ya�and1. Analog video, film kadar iyi 
gortintti vermese de belgesel c;;ekmek bir anda ucuzlami�tl. 
Daha soma 90'larda kar�1m1za dijital videa c;;1kt1. Dti�tik mali
yet ve daha ytiksek prodtiksiyon kalitesinin yam s1ra film bil
gisinin say1sal (digital) olarak kaydedilmesine imkan tamd1. 
Bunun da anlam1 �uydu, film, VHS kasetleri bic;;imlendirdigi-
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nizde meydana gelen kalite kayb1 olmakslZln kopya edilebile
cek ve bic;imlendirilebilecekti. Aynca dijital bir format oldugu 
ic;in, kurguculann filmi dogrusal olmayan bir ;;ekilde kesebil
mesini saghyordu. (Daha fazla aynnn Boltim 16'da) .  Bunu he
n liz duymad1ysamz, bu c;ok iyi haber! 

Kamera satan bir magazaya girdiginizde teknik terim bom
bardimanma tutulursunuz. S1radan bir kamera almay1 du;;ti
nebilirsiniz ya da emelleriniz ( ve ctizdammz) bundan daha 
bliytik olabilir. Burada onemli alan filmi kimin ic;in yapngm1z. 
Eger bu bir ev tipi videoysa, basit ve ucuz bir DV kamera i;;i
nizi gorecektir. Ama televizyonda ya da sinemada yaymlana
cak kadar iyi bir ;;ey yapmak istiyorsamz, daha ciddi du;;tin
meniz gerekiyor. Genel kural olarak, ucuz kameralar c;ogun
lukla sizin adm1za kararlar (her zaman dogru kararlar olmaya
bilir) veren otomatik i;;levlere sahiptir. Daha pahah kameralar 
ise daha ziyade manuel i;;levlere dayamr, bu nedenle kamera
mana daha fazla kontrol vererek filmin daha estetik olmasm1 
saglar. Goz online almamz gereken diger ogeler arasmda kay
dettiginiz format, en-boy oram, lens ve kameramn dayamkh
hgi da var. 

Kameralann farkh bic;imleri boyutlan ve formatlan vard1r. 
Bu farkh formatlara genel bir bakl;;, belgesellerde neden fark
h farkh resim kalitesi ve prodtiksiyon degerleri oldugunu an
lamamzi saglayarak kamera sec;iminizde size yard1mc1 olacak. 

DVCam, MiniDV ve DVC Pro 
Stirekli duyacagm1z bu kelimeler, genel ad1yla DV (Dijital 

Video) olarak bilinen tic; ttir bant formatma i;;aret eder. ismin
den de anla;;1lacagi tizere tic;ti de dijitaldir. Bunun anlam1 da 
veriyi, ls ve Os serisi olarak kaydetmeleri ve dogrusal olmayan 
bir kurgu sistemi ic;inde dogrudan say1salla;;tmlabilmeleridir. 

Bu ti<; format arasmda c;ok ince farklar var. MiniDV ve DVC 
Pro hemen hemen aym olsa da, her format farkh bir tiretici 
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grup tarafmdan kullamhyor (ornegin Sony MiniDV'yi tercih 
ederken, Panasonic DVC Pro'yu kullamyor) o Bunlann uc;u de 
DV25 denen (hazen sadece DV s1h;;urma denir) bir s1h;;t1rma 
yonteminden faydalamyor. Aym veri her bir formata, verinin 
fiziksel olarak nasll kaydedildigi fark1yla kaydediliyor. 
DVCam, kasete daha c;ok bilginin kaydedilmesine olanak tam
digmdan bu uc;u arasmdan en dayamkh format. Ama �unu sa
km unutmaym, bu ac;Iklayici tammlar, kasetler ic;in degil ka
meranm nasll kaydettigine ili�kindir. AzCik daha kafanlZl ka
n�urahm, MiniDV de bir tiir kaseti tammlamak ic;in kullam
hr. Yani, MiniDV, DVCam, DVC Pro ve HDV MiniDV kaset
lere kaydedilebiliro Buna daha sonra donecegiz o 0 0 

Betacam ve DigiBeta 
Bunlar daha buyuk ( ve pahah) kameralar tarafmdan kulla

mlan formatlard1r. Betacam terimi, Sony tarafmdan geli�tirilen 
yanm inc;lik videokaset ailesine tekabul eder. T1pk1 DV gibi, 
bu terim de serbest bic;imde hem kaset hem kamera ic;in kul
lamhyor. Betacam (son ve daha iyi haliyle Betacam SP) analog 
bir formatt1r. Formatm kendisi DV'den iyi olmasa da, kamera
lar daha yuksek teknolojiye sahip olup, lensler ve CCD'ler da
ha iyi ve profesyoneldir. DigiBeta, tiim standart c;ozunurluk 
formatlannm altm standard! olarak degerlendirilir ve dolayi
siyla son derece pahahd1ro Pek c;ok yuksek kalite televizyon 
program1 (drama, belgesel, haber programlan) bu formatta c;e
kilir. Belgeseller (ozellikle bag1msiz film yapimcilan tarafm
dan c;ekilenler) ic;in maliyet ve olc;uler son derece yuksektir, 
bu nedenle pek c;ok insan daha kuc;uk DVCam ve HDV for
matlan tercih edero 

HD VE HDV 
Son y1llarda, neredeyse sanki Kutsal Kase'ymi� gibi her yer

de lafl gec;en 'Hi-Definition' (Yuksek (:ozunurluk - HD) keli-
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mesini duymu!?sunuzdur. Hi-Definiton, standart c;ozunurluk
len c;ok daha fazla piksel olmas1 anlamma geliyor ki, bu da da
ha net resim demek. Hatta Hollywood filmleri bile aruk HD 
kullanmaya ba!?lad1. Hem ABD hem de Britanya'daki televiz
yonlar, baz1 filmleri HD kalitesinde yaymhyor ve programla
rm bu formatta yaymlanmas1 talepleri de giderek art1yor. 'Ha
kiki HD' ve HDV arasmda bilmeniz gereken bir aynm var. 
HDV, (MPEG s1kl!?tlrmas1 kullanan) MiniDV kasetlerine kay
dedilen formatm bir hayli s1k1!?tmlm1!? versiyonu. Bununla bir
likte, HDV bile DV ve birc;ok analog formattan daha iyi. 

Kasetli ve Kasetsiz 
Veriyi yazma suasmda pek c;ok kamera hala kaset kullam

yor- MiniDV, Beta, DigiBeta ya da ozel HD kasetleri. Benim 
tahminime gore birkac; sene ic;inde kasetli kameralar tarihe ka
n�acak, yerine de yerle�ik hard disk kaydediciler gelecek. (Pa
nasonic HVX200 gibi kameralann hem kaset hem de hard dis
ke kaydetme ozelligi var) . Sony'nin XDCAM'i gibi kameralar 
bunu c;oktan ba�latt1 bile. Bu ozelligin avantaj1 veri kaybm1 en 
aza indirmesi. Goruntiiler de, kasetten yakalamaya gerek kal
madan, kurgu ic;in anmda bilgisayarda say1salla�tmlabiliyor. 
Dezavantajma gelince . . .  Fiyatlar bu teknoloj inin kabul gor
meye ba!?lamas1yla dii!?ii� egilimi gosterse de bu diskler astro
nomik fiyatlardan sauhyor. 

Kendi tak1m c;antamz1 satm ahyorsamz, muhtemelen c;ogu
nuz MiniDV kasetlerle c;ekim yapacaksm1z. Birc;ok kaset ureti
cisi, hangi formatta c;ekeceginize bagh olarak sizi MiniDV, 
DVCam ya da HDV kasetleri almaya ikna etmeye c;ah!?acak. An
cak gerc;ek !?U ki, kasetlerin kimyasal bile!?enleri anlammda ara
lannda c;ok az fark var. Bu aslmda bir pazarlama tekniginden 
biraz fazlas1. Evet, ucuz bir MiniDV muhtemelen kalite olarak 
iyi bir HDV kasetin gerisindedir, ama ozunde ikisi de aymd1r. 
Yani, eger DVCam ya da HDV formatta c;ekiyorsamz, iyi bir 
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Zl kamera: EN-BOY ORANI (Aspect Ration- K1sa Filmier kitabmda 

buna goriiniim oram denmi� ama hence bu daha giizel, 

yine de siz bilirsiniz) 

MiniDV kaseti alm. Hem kalite kayb1 ya;;amayacaksm1z hem 
de paramz cebinizde kalacak. Burada bilmeniz gereken tek ;;ey, 
eger 60 dakikahk bir MiniDV kaseti ald1ysamz ve onu DVCam 
modunda kullanacaksamz, yalmzca 40 dakikahk kayn stireniz 
var. Bunun nedeni kasetin, kaset kafasm1 DVCam modunda bi
raz hiZ11 gec;mesi nedeniyle daha fazla bilgi depolamas1d1r. 

Tamd1g1m pek c;ok belgeselci ,  Sony HDR-Z l E  (veya k1saca 
Z l )  ya da JVC GY- HD l OOU gibi profesyonel el kameras1yla 
c;ekim yapmay1 tercih ediyor. Bu kameralar gorece makul fi
yath, saglam ve derli toplu (ta�1mas1 kolay) olmakla beraber, 
fiyatlan ve boyutlan goz online ahmrsa resim kalitesi baki
mmdan da �a�IrtlCl bic;imde iyidir .  Bu kameralann en c;arp1c1 
tarah, bugtine kadar bir servete mal olan Hi-Definition for
matta c;ekim yapabilme ozelligidir . Fiyatlan 3 .000U6.000$ ci
vanndadir ve MiniDv kasetlere kayn yapabilir . Aynca hakiki 
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1 6 :9 en-boy oranmda (bkz. a�ag1) ve DVCam modunda c;ekim 
yapma avantaj1 saglar. Kullammlannm kolay olmasmm yam 
s1ra gtivenilir ve dayamkhd1rlar ve hem otomatik hem de ma
nuel ozellikleri bir arada banndud1klanndan yeni ba�layanlar 
ir,;in basit, tecrtibeli gortintti yonetmenleri ic;in de esnek kulla
mma sahiptir. 

En-boy oram, ekranm eninin boyuna oranma i�aret eder ve 
genellikle 4 :3 ya da 16 :9 gibi olc;ulerle ifade edilir. Eski tele
vizyon ekranlan 4:3 orij inal en-boy oramm kullamrken, son 
modeller, sinemada gordtiklerinize benzer 'geni� ekran' ya da 
1 6:9 en-boy oram kullamyor. Art1k ttim yeni televizyonlar 'ge
ni� ekran' oldugu ic;in, pek c;ok kanal filmlerin 16:9 formatm
da teslim edilmesini istiyor. Bunun, sec;tiginiz kamera ya da 
kullamm ac;1smdan 6nemli etkileri var. Ornegin Sony PD 150 
gibi eski kameralar, orijinal olarak 4:3 oranmda c;ekim yapar; 
bunun anlam1, 1�1gm vurdugu bilgisayar c;ipinin ( CCD - bkz. 
gelecek boltim) bic;im olarak 4:3 oranmda olmas1du. Bu 
onemli bir sorun zira filminiz, istendigi gibi 1 6:9 degil, oriji
nal olarak 4:3 olacak. Eski kameralarm mentilerinde bu oram 
16:9'a c;eviren bir 6zellik var. Degi�iklik dijital olarak yap1ld1-
gmdan resim kalitesi de buna bagh olarak dti�tiyor. DolaylSly
la orijinal olarak 1 6:9 c;ekim yapan bir kamera kullanmak da
ha dogru. Sony PD1 70 gibi eski kameralar 1 6:9'da c;ekmez, 
ancak yeni kameralann c;ogu bu oram kullamyor. 

LENSLER VE FiLTRELER 
Kameramz ic;in daima fazladan lens ve filtre bulundurun. 

Filminiz ic;in c;ok ktic;tik bir btitc;e aYiracaksamz, kameramz 
ic;in geni� ac;1 lens almaya ozellikle dikkat edin. HDR-ZlE gi
bi amator-profesyonel aras1 kameralarda lensi degi�tiremezsi
niz, bu nedenle bir geni� ac;1 adaptorti edinmelisiniz. G�ni� 
ac;1, c;ekim s1rasmda sahneyi daha geni� almamz1 saglayac�k, 
tistelik el kameras1 kullanmamz durumunda ise gortinttintin 
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daha sabit gorilnmesine imkan tamyacak. 
Filtrelere gelince . . .  Notr Yogunluk (ND) filtreleri «;ok kiy

metlidir. Gorilntilniln «;ok parlak ya da a;;m doygun oldugu 
durumlarda ND filtresi, lensten ge«;en 1�1k miktanm azaltabi
lir. Ozellikle yuksek kaliteye sahip pek «;ok kameranm i«;inde 
ND filtreleri zaten mevcut. Bu filtre yaratlCihgmizi geli�tirir ve 
ozel durumlarda daha esnek «;ah�mamz1 saglar. 

SES TE<;HiZA TI 
Ses, belgesel film yap1mmda belki en fazla goz ard1 edilen 

unsurdur, filminizin en azmdan yansma katk1 saglamas1 itiba
riyle aslmda en onemli ogelerden biridir. Katil yapllusa, filmi
niz mahvolabilir. Bir«;ok kamera (ozellikle dti�ilk ve ara kali
teli modeller) i«;ine monte edilmi� mikrofon ile standart bir 
mikrofona zaten sahiptir. Bu mikrofonlar dti�ilk kalitededir ve 
ne pahasma olursa olsun uzak durulmahd1r. Yani mikrofon ve 
yan donamma yatmm yapmamz gerek, ki bunlann size mali
yeti 300 ila 3000 £ arasmda olacaktu. Farkh modelleri bu bo
ltimiln sonunda ele alacag1z. 

Dengeli ve Dengesiz Ses 
Ucuz kameralann dengeli ses sistemleri yoktur, MP3'lerde 

bulunan tilrden 3 .5 mm'lik stereo jak giri;;leri kullamrlar. Bu 
giri�leri kullanmak iki nedenden otilril sorunludur: kolayca 
yerinden «;Ikar ve baglantl kesilir; aynca elektrik parazitlerin
den gelen 'gilrtilttiye' son derece a«;Iktlr. ideal olam, saglam il«; 
di�li XLR soketlere ve dengeli sese sahip bir kamera kullan
mak. Boylece hem daha saglam olacak hem de neredeyse gil
rtilttiden eser kalmayacak. 

ikiyonlii, �okyonlii ve tekyonlii mikrofonlar 
Bu i�in teknik k1sm1yla gen;ekten ilgileniyorsamz, konuyla 

ilgili kitaplar okuyabilirsiniz (Bolilm 5) .  Bu a�amada bilmeniz 
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gereken mikrofonun sesi yakalad1g1 ti<; temel bi<;im: ikiyonlti,  
c;okyonlti ve tekyonlti . ikiyonlti mikrofonlar genellikle belge
sellerde kullamlmaz; yalmzca sttidyo dtizeninde tercih edilir. 
�okyonlti mikrofonlar ise isminden de anla�1lacag1 gibi sesi 
her yonden ahr. Belirli bir yerde genel sesi almas1 son derece 
<>nemlidir. Ornegin, bir bardaki genel konu�ma ugultusunu 
kaydetmek istiyorsamz, ya da eylem ve ses devamh hareket 
cderken, bir nedenden ottirti mikrofonun aym yerde kalmas1 
gerekiyorsa bu mikrofon ttirtinti se<;melisiniz. O<;tincti mikro
fon ttirti ise ag1rhkla belgesel filmlerde kullamlan tekyonlti 
mikrofonlardu. Sesi yalmzca mikrofonun ucundan ahr. Belir
li bir ses kaynagma nasll 'yoneltildikleri' itibariyle degi�irler. 
Bunlardan supercardiodid (genelde bilinen ad1yla shotgun 
mikrofon) en yonelimlisidir. Bu ttir, oznelerinizden birinin 
sesini ahrken, ba�ka yonlerden gelen sesleri reddedecektir. 
Eger bir mikrofon almak istiyorsamz, iyi bir shotgun mikro
fon almaya bakm. Bir de, 'ttiylu' ya da rtizgar kmc1 bir model 
alm ki, kullamm s1rasmdaki sesler ya da rtizgar gurtilttisti kay
dmiza kan�masm. 

Kulakhklar 
lyi bir kulakhga sahip olmamn onemini anlatmam mtimktin 

degil. Kulakhk takt1gm1zda, sizin degil, mikrofonun ne 'duy
dugunu' goreceksiniz. Normalde duymazdan geldiginiz baz1 
sesler, mikrofondan yans1d1gmda olagantistti bi<;imde gtirul
ttilti olabilir. 

Pil gtictine kar�1 Phantom Power 
Baz1 mikrofonlar pille <;ah�u (genellikle AA) , digerleri ise 

kendi gti<; kaynaklanm ta�u veya kamera ya da bir d1� gti<; bi
riminden enerji  ahr. Bunlara phantom-powered mikrofon de
nir. Kameramzm phantom power tiretebilmesine dikkat edin 
(iyi olanlann <;ogunda bu ozellik zaten var) , yoksa kendinizi 
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<;:okyonlii ikiyonlii ' Cardioid 
Hyper 

Cardioid 

Mikrofonlann sesi ah� modelleri 

Shotgun 

paketlerce pil ta;mken bulabilirsiniz , ki bu da bir sure sonra 
size s1kmt1 verecektir. Sennheiser 146 gibi iyi kalite shotgun 
mikrofonlar kameradan gil� ahr . 

Lapel ya da Lavalier mikrofonlan 

Bunlar, c,;ogunlukla ki�inin gogus bolgesine takllan en ku
c,;uk mikrofonlard1r. Genellikle 'radyo mikrofonlan' olarak ad
landmlsalar da , butiin mikrofonlar bir radyo vericisine takl
hp, telsiz hale getirilebileceginden bu c,;ok da dogru bir tamm
lama degildir . Bununla birlikte , lapel mikrofonlar genellikle 
kablosuz olarak kullamld1klan ic,;in soz konusu tammlamayla 
birlikte amhrlar .  Mikrofonun kendisi, oznenin arka cebinde 
ta�1d1g1 bir vericiye baghd1r. Aho ise genellikle kameraya bag
hdir ve birkac,; metre uzakta da olsa oznenizden net sinyal ala
bilir . Lapel mikrofonlar, hareket halindeki bir ki�iyi takip et
me imkam tammasmm yam s1ra set ekibiniz ile ozneniz ara
smda belirli bir mesafeyi korumamz1 saglar - ornegin ozneni
zi birisiyle yururken kayda ald1gm1z ya da eylemi geni� ac,;1yla 
c,;ekmek istediginiz ancak kamera kolu ya da mikrofonun ka
reye girmesini istemediginiz zamanlarda . 
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TRiPODLAR VE DiGER KAMERA DESTEK SiSTEMLERi 
'Ayak' olarak da bilinen tripodlar ozellikle panoramik, alttan 

ve sabit c;ekimler ic;in kullamhr. Buna ragmen bazi belgesel 
tarzlan (ozellikle gozleme dayah belgeseller) yalmzca el kame
rasiyla c;ekilir. T1pk1 mikrofon ornegindeki gibi burada da mas
raftan kac;mmaya c;ah�mak btiytik bir hatad1r: Ucuz tripod, 
ucuz goriinen film demektir. iyi bir tripod size 250 ila 1 .000 £ 
arasi bir fiyata mal olur. Vinten, Manfrotto ve Miller tripod 
i.ireten firmalard1r. iyi bir tripodun bile�enleri ise �oyledir: 

l )  Ayarlanabilir ayakh saglam bir c;erc;eve. Burada dikkat et
meniz gereken nokta, hafifligi olmamah. Yeterince ag1r bir tri
pod alm ki uzun yillar ttirlti aksiliklere dayanabilsin. 

2) Kameramzm olmasi gerektigi gibi yatay ve/veya dikey ol
masmi saglayan dtizec; (spirit level) . 

3) Akici bir ba�hk. Birc;ok tripod, panoramik ve alttan c,;e
kimlerin (pans and tilts) yumu�ak olabilmesi ic;in farkh meka
nizmalara sahiptir. Ayn pan ve tilt stirttinmesine sahip akiCI 
ba�hkh bir tripod ahrsamz dogru sonucu garantilersiniz. 

4) H1zh ac;1hp kapanan bir fla� yuvasi. Kameramzi ba�hktan 
kolayca <;Ikanp takmamzi saglar. 

Bugtine kadar kameramz1 sabit tutabilmeniz ic;in birc;ok sis
tern tasarlandi. �ogunuz, kameranm hareketini kameramamn 
hareketinden soyutlayan ve kameraman engebeli bir ytizeyde 
hiZ11 hareket etse bile yumu�ak bir c;ekim saglayan kamera sa
bitleme aleti Steadicam'i duymu�sunuzdur. Steadicam'ler ki
ralamasi dahi son derece pahah parc;alar olup, ekseriyetle kur
maca filmlerde kullamhr. Belgesel btitc;eleri bu maliyeti genel
de kar�Ilayamaz, (izellikle de bagiiDSIZ yapimCtlann btitc,;eleri. 
Steadicam'den kalite olarak dti�i.ik olsa da aym kamera deste
gini saglayan DV Rig Pro (bkz. www.dvtec.tv) gibi alternatif
ler de mevcut. Bazi yonetmenler bu sistemlerle c;ah�sa da, di-



108 Belgeseller 

gerleri elle �ekim yapmay1 tercih ediyor. Se�im sizin; arkada
�Imzdan ya da bir magazadan bir gunlugune odun� almak ve 
nas1l bir his oldugunu gormek iyi bir fikir olabilir. 

Ba�ka kamera destek sistemleri de mevcut. Ornegin ku�uk 
bir araba gorunumunde, yumu�ak �ekim yapmamza imkan ta
myan ve upk1 tren gibi raylann ustiinde giden kamera kaydir
ma arac1 'dolly' . Bu alet de son derece pahah oldugundan pek 
�ok belgeselci aym etkiyi saglamak i�in kucagmda kamerayla 
kameramanm oturdugu tekerlekli sandalye kullamyor. 

I�IK 
Bazen �ekimleriniz suasmda 1�1ga ihtiyacm1z olabilir. Ger�i 

belgesel yonetmenleri �ogunlukla dogal gun 1�1gmdan en iyi 
�ekilde faydalanmak ister, ozellikle de ku�uk bir set ekibiyle 
birden fazla yerde �ekim yap1yor ya da insanlann belirli bir 
alan i�inde hareket ettigi gozleme dayah sekanslar �ekiyorsa. 
l�1klar son derece ag1rdu. I�1k gerektiren bir suru film yapml
yorsamz, kiralamamn satm almaktan daha avantajh oldugunu 
du�unuyorum zira hem maliyeti hem de bak1m1 �ok masrafh. 
Ostelik baz1 kiralama �irketleri 1�1klan �ekim mekammza ka
dar getiriyor boylece o ag1r 1�1klan gittiginiz her yere gotiir
mek zorunda kalm1yorsunuz. 

l�1gm nasll kullamlacag1 BolUm lO'da aynnt1lanyla anlauh
yor. Su anda onemli alan �ekiminiz i�in hangi 1�1gm gerekli 
oldugu hakkmda bir fikir edinmeniz. Film �ekiminde farkh 
1�1k tiirleri kullamhr ve en temel farkhhk da wat miktandu. 
Evinizdeki 1�1klar 40W ila lOOW arasmda degi�ir. Filmde kul
lanllan 1�1klar ise 800Wdan ba�lay1p 18.000Wa kadar �Ikabi
lir. Bir belgeselcinin kulland1g1 en yaygm 1�1k, 650W ila 
l .OOOW arasmda degi�en k1Z11lard1r (redheads) .  KlZlllar �o
gunlukla mulakat duzeneginde kullamhr ve u�lu haldedir. 
Filminizdeki dramatize sekanslar i�in ileri bir 1�1kland1rmaya 
olanak tammasa da basit bir 1�1klanduma saglar. 'San�mlar' 
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(blondes) ise l .OOOW ila 2 .000W arasmda degi�erek kmllann 
daha btiytik versiyonlandu. <::ok daha gtic;lti 1�1klar olup, da
ha geni� mekanlann 1�1klandmlmasmda kullamhrlar. 

lster dogal 1�1k kullanm ister bir kml seti, 1�1g1 kontrol et
menin en ucuz ve dogru yontemi olan yansltlClya sahip olma
mz gerekiyor. En iyileri bir taraf1 beyaz, bir tarafl gtimti�, kat
lamr tipte ta�m1r olanlardu. I�1g1 oznenizin tizerine geri yan
Sitabilir ve -dogal ya da suni- 1�1gm dti�ttigti yerleri kontrol 
cdebilirsiniz. 

KABLOLAR VE BATARYALAR 
Hic;bir yonetmen bir c;anta dolusu kablo ve ekstra batarya ol

madan yolculuga c;1kmamahd1r. Mikrofonlar ic;in fazladan 
XLR kablolan, zarar gorebilme ihtimalleri itibariyle c;ok 
t>nemlidir, yoksa sesi dtizgtin bir �ekilde kaydedemezsiniz. 
Aynca kameramz, mikrofonunuz (gerekirse) , radyo vericileri
niz ve gerek olabilecek diger tec;hizanmz ic;in de fazladan ba
tarya ta�1mahsm1z. Hic;bir �ey, c;ekimin ortasmda, her ttirlti 
tec;hizata sahipken birden bataryamzm bitmesi kadar korkunc; 
olamaz. 

BACIMSIZ YONETMEN i<::iN 0<:: MUHTEMEL TAKIM 
<::ANT ASI 
A�ag1daki liste satm alacagm1z ya da kiralayacagm1z tak1m 

c;antas1 ic;in tic; kombinasyon sunuyor. Bu liste sizin c;ok yon
Iii c;ah�t1gm1z1 (hem yonetmen, hem kameraman hem de ses
c;i) ya da iki-tic; ki�ilik ktic;iik bir ekiple c;ah�ugmm varsay1yor. 
Kesinlikle eksiksiz bir liste olmasa da neye ihtiyaClmz oldugu 
ve ne kadanm kar�1layabileceginiz hakkmda bir fikir veriyor. 
Bir sesc;iyle c;ah�1yorsamz, onlar kendi tak1mlanm (SQN mik
ser, mikrofon sopas1 vs.) getireceklerdir, dolaylSlyla pu tec;hi
zatm baz1 parc;alan bu listelere dahil edilmedi. Unutmaym, 
c;ok s1k kullanmayacaksamz bu aletlerin birc;ogu kiralanabilir. 
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Asgari olarak kendinize bir kamera, duzglin bir mikrofon ve 
kulakhk alm. Pahah kameralan satm almaktansa kiralamay1 
hakh gostermek r;ogunlukla daha kolaydrr. 

Temel Set 
Yakla�rk fiyat (KDV/SATI? VERGiSi) 4.000 £ 

- - .  
Set A�ldama Fiyat 

Kamera Sony HDR-ZlE DVCam ve HDV modda �ekim yap- 3.000 £. 

man1za olanak tantyan iyi ve dayantk-

h bir kamera. l080i �iiziiniirliik. 3.000 $ 
5.000 $ 

Batarya Ekstra uzun omiirlii Fazladan balaryamz olmas1 �ok Onemli. Her 99 £. 

Batarya X 2 biri yakla�Ik be� saatlik enerji saglayacak. 
300 $ 

Mikrofon Sennheiser ME 66 + iyi, �ok yonlti bir mikrofon 400 £. 

K6 Shotgun Mikrofon 480 $ 

Kulakhk Sennheiser HD Yeni ba�Jayanlar i�in �ok iyi bir I S £. 

201 kulakhk 29.95 $ 

Rycote Softie Yer- 77£. 
l e � t i r m e & T u t m a  ME66"ya uyacak �ekilde tiiylii kabza 
(Medium Hole) 229 $ 

180 £. 
Kamera �antast Portabrace Kamera Kthft 

300 $ 

Aksesuarlar XLR Kablolan- ktsa 
6 £.  

··--··-·-----·-····--
13 $ 

MN755M DeVe MN755 MDeYe Yeni ba�layanlar it;in Manfrotto 148 £. 
tripod. Tamamen a!i.lminyumdan yaptlmtli ol-

mas1 sayesinde hem .-;ok amac;hdtr hem de hafif. 276 $ 

Ya)l,mur Kthft Kata CRC - l3 72 £. 

55 $ 
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�ok Amar;h Set 
Yakla�1k fiyat (KDV/SATIS VERGiSt) 7.000 £ 

Set C, A� Fiyat 

JVC Ka
.
m�ra GY, 

HDV ve DV �ekim yapabilen, 720p �5zfi. £3,500 -
nurluge sahip harika bir kamera. En Onem- £4,000 

Katnera HDIOO (Avrupa'da li 6zelligi Clkanlabilir lensidir, bunun da an-

HD101) ; lamt r;ok iyi ek lensler alabilmeniz ya da ki- $4,500 

ralayabilmenizdir. 

Batarya JVC GY - HDlOl X2 Kameraya yerle�tirilir ve BN-V428U £ 1 1 6 · 

53 WHr bataryalan bataryamn yerine kullamhr. 
$330 

WCV- 82SC Geni� % 18 daha geni� a�t saglar ve ·�•k £375 

A�• Donii�tllrticiisii kaybmt ilnler. $769 
Lensler 

Hoya 82 mm Daire- Cam veya su gibi yUzeylerin r;ekiminde is- £65 

sel Polarizer Cam tenmeyen parlamalan ortadan kaldmr, res-
$ 1 1 6  

Filtre min renk doygunlugunu iyile�tirir. 

Mikrofon Sennheiser 416 Daha iyi kalite bir �ok yonlii £800 

Shotgun mikrofon mikrofon $1 ,450 

Rady() _ _  Sennheiser Radyo 
Miilakat ve gilzleme dayah belgeseller £350 

i�in onemlidir. Yeni b�layanlar i�in 
mikrofonlan mikrofonlan iyi bir radyo mikrofonu olmakla bir- $835 EWJ l 2PG2 likte yaym i�in de uygundur. 

lyi, uzun omUriU kulakhklardn £51 
Kulakhk Sennheiser EH2200 

$140 

l�tk Lowe GO Intro Kit £940 
" 

$ 1 , 1 1 5  

Rycote Softie v e  Sof- £149 

tie Yerle�tirme ve 41 6'ya uyan, tiiylu ve kabzah 
Tutma Seti (Small $229 

Hole) 

Petrol PCUB-HD Ozellikle JVC GY-HDl OOIHDl01 £ 1 75 
Kamera U-�antast 

$220 HD 

Aksesuarlar XLR Kablolan- ktsa £6 

$ 1 3  

Manfrotto tripoda �ok benzer ancak £290 
MN755MF3 MDeVe daha geni� bir ayak �apma ve daha 

btiyllk agtrhk kapasitesine sahiptir $479 

YansltlCl 
£ 1 0 - £70 

$16 - $90 

Yagmur kthft Kata CRC - 14 yagmur kthft. 
£86 

$60 - $80 
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Platinum Set 
Yakla�tk fiyat (KDV/SATI� VERGiSi) 25.000 £ 

Set � Fiyat 
32 yOksek ,ozOnOriOkte ve 1080i ve 720p £9,995 + 

Panasonic 
gibi standart formatlarda <;ekim yapar. Ka- VAT 

Kamera setsiz kaydeden son modeldir. C,:Ikanlabilir 
AG-HPXSOO P2 P2 hahza kartlanmn Uzerine kaydeder. De- $1 4.000 -

gi�tirilebilir lensler, degisebilir ¢er<;eve $20,000 

oranlan. 213" 30 CCD 

Anton Bauer diyonik Yiiksek kalite HD kameralar i<;in en- £21 0  
Batarya 

bataryalar X2 diistri standard!. Siiresi 6 saattir. $4 1 7  

Canon 
. . 

KH10ex3.6 Ta�mabilir HD kameialar if;in milmkUn £ 1 2,000 

IRSE siiper geni� a<;t olan en geni� a�tyt saglar. Yeni HD ka-
$ 1 9,000 

Lensler HD zoom lens. mera teknolojileri i�in Ozel olarak tasar-
lanmt�ur. 

Tiffen 4X4 Ultra Da- Hoya polarizerle aym etkiyi yaraur an- £100 

iresel Polarizer, be- cak daha yoksek kalite bir cama sahiptir. $230 
yaz HD camh 

Mikrofon Sennheiser 416 
£800 

$1 ,450 

Radyo 
£600 

mikrofonlan 
Sony UWP Cl67HR 

$ 1 ,100 

Sennheiser HD 25, Ses endiistrisi profesyonellerinin £ 1 50 
Kulakhk 

70 0hm kullandtgt en iist diizey kulakhkur. $260 

lyi kalite bir setin i<;inde db! asferik £2,100 

l�tk 
Dedolight KDS31S lens, lamba kanat<;tgt, lo�luk donii>- $4,000 . 

Standart Kit tiiriiciisii, halojen lamba ve yumu,ak (ABD'dcki 

<;anta bulunmaktadtr. muadili Declo 
kit) 

Rycote Full Wind- £320 

shield 4 Kit $629 

Biiytik ve agtr kameralar i<;in £220 
Petrol PCUB-3 

yapthm�ur. $275 

Aksesuarlar XLR kablolar - ktsa 
£6 

$ 1 3  

Manfrotto tripodlann e n  iyisi. Boyok HD £450 

MN35 1MVCF 
kameralan t<1�1yabilir. MUkemmel bir tripod 
ba�ltg1 ve hafif malzeme hareket serbestisi $765 
saglar. 

Ses endiistrisi profesyonellerinin £ 1 0 - £70 
Yanslttci 

kullandtgl en iist diizey kulakhkur. $16 - $90 ··· ····-···· ··-··· ··-·-··· 
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Aksesuarlar Peli 1 5 1 0  Seyahat Kamerayla seyahat ettiginizde kulla- £ 1 20 
nabileceginiz sert �anta. Suge<;innez-

'<;:antasl dir. $140 

SHAN-RC700 (Kamerayla £90 - 1 50 

Yagmur k1hh uyumludur) $250 

9- YENi BA�LA YANLAR i<)N FiLM C::EKME 
REHBERi: BOLUM 2 - KAMERA 
Artlk kullanacagmtz arac;larla ilgili bir fikriniz var, �imdi s1ra 

onlan nas1l kullanmamz gerektiginde. Bu boltimde esas olarak 
kameray1 ele alacagtz, bir sonraki boltimde ise ses ve 1�1k hak
kmda konu�acagtz. Her zaman oldugu gibi, teorinin sizi getire
cegi yer buras1. Artlk dt�an c;tkmah ve mlimklin oldugunca c;ok 
pratik yapmahsm1z. Eger tec;hizatl kar�1layacak maddi ko�ulla
ra sahip degilseniz, arkada�lanmz ya da meslekta�lanmzdan 
odtinc; almaya c;ah�m; bir gtinltigtine bile olsa. Yapacagmtz ha
talar ve bu boltimti s1k s1k okumak sayesinde zamanla sinema
tografi sanatmda daha uzman ve yetkin olacaksm1z. 

Son boltimde de bahsettigimiz tizere c;ogu profesyonel ya da 
yan profesyonel kamera, aym temel ozellik ve c;ekim ilkeleri
ne sahiptir, buna birazdan donecegiz. Bu kitabm amac;lan 
uyannca, bagtmstz belgeselciler arasmda en yaygm �ekilde 
kullamlan Sony HDV-Zl kameray1 inceleyecegiz. Gorece ma
kul fiyatl - 3 .000 £ civan - saglamhgt, kuc;tik boyutu ve DV 
ya da HDV formatmda c;ekim yapabilmesi, hem televizyonlar 
hem de yonetmenler ac;tsmdan bu kameray1 dti�tik btitc;eli bel
geseller ic;in tercih edilir k1ld1. 

KAMERANIN TEMEL OZELLiKLERi: 
BiLMENiZ GEREKENLER 
Soylenebilecek ilk �ey �u: Kameramzm tizerindeki paneller

den ve dtigmelerden goztintiz korkmasm. Bu dtigmeler i�inizi 
kolayla�tumak ic;in tasarlandtysa da ilk ba�ta oyle size gortin-
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meyebilir. Kamera kullanmay1 daha yeni ogreniyorsamz, a�a
gidaki temel fonksiyonlan gen;ekten anlamahsm1z. 

Temel �ekim i�levleri 

Odak 
Odak, bir nesnenin, ana ait gortinttiniln netlik kazanmas1 

i<;in lensi esas alarak konumlanmas1 gereken nokta olarak ta
mmlanabilir. Dolayisiyla, net ve berrak alan gorilnttiler 'odak
lanmi�', bulamk ve bozuk gorilnttilerin odaklanmam1� oldu
gu soylenebilir. Bir belgeselci olarak <;ogu zaman gortinttilerin 
odaklanmasm1 isteyeceksiniz ancak oyle zamanlar gelecek ki 
odakla oynayarak farkh efektler veya atmosferler yaratmak is
teyeceksiniz. KameranlZl odaklamak isteyebileceginiz il<; yol 
var. Bunlardan ilki lensin odaklama bilezigini kullanarak elle 
yapmak. Bu halkay1 <;evirmek, resmin odaga ahp, odaktan <;I
karacak ve oto-odaktan daha iyi sonu<;lar verecek. Oto-odak, 
isminden de anla�Ild1g1 gibi kameranm i�i sizin adm1za yap
mas!. Gtinilmilz kameralan son derece iyi olsa da pek <;ok kez 
hata yaparlar, ozellikle de <;ektiginiz ki�i gorilnttiniln merke
zinde degilse -kameranm oto-odak ozelligi deneyecek ama 
ba�ka bir �eye odaklanacaktu- ya da kameray1 dondtirilyorsa
mz (ornegin bir el kameras1yla gizli <;ekim yaparken) , kamera 
neyin ilzerine odaklanmas1 ya da odaklanmamas1 gerektigi 
konusunda karma�a ya�ayacaktlr. U<;tincil yol ise yukanda so
zil ge<;en tekniklerin bir kombinasyonu alan Push Auto i�levi. 
Bu yontemde manuel adak kullamrsm1z ancak <;ekiminizin 
kadrajm1 degi�tirdiginizde, Push Auto dtigmesine basarsm1z 
ve <;ekiminiz otomatik olarak odaklamr, soma da manuel mo
da geri doner. Ben bundan, el kameras1yla gizli <;ekim teknigi 
kullanarak hem yonetmenlik hem de kameramanhk yaptigim
da faydalamyorum. Dil�ilnecek o kadar <;ok �ey varken resmi 
odaklamak i<;in bir dugmeye basmak yeterli oluyor. Sonu<; 
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olarak ben, becerebiliyorsamz manuel adak kullanmamz1 tav
s iye ederim, ama dogru yapmak i<;in <;ok pratik yapmahsm1z. 

Pozlama 
Pozlama, kameranm maruz kald1g1 1�1k miktanm kontrol 

cder. I�1k arahg1 (aperture) ve perde hlZl (ortiicii h1z- shutter 
speed) kullamlarak kontrol edilir. Bir 1�1k arahg1 -ya da iris
l�Igm lensten i<;eri girmesini saglayan bir arahknr. l�1k da bu 
sayede filme yansu (dijital kameralarda ise CCD olarak bili
nen <;ipe) . Arahgm boyutu ne kadar biiyiik olursa, kameraya 
daha <;ok 1�1k girer. Siz bunu irisi kontrol ederek degi�tirebi
l irsiniz, t1pk1 goziiniizdeki irisin bulundugu <;evredeki 1�1k 
miktanna bagh olarak biiyiiyiip kii<;iildiigii gibi. iris genellik
le kamera iizerindeki <;ember ya da 'tekerlek'tir. Kafamz1 biraz 
daha kan�t1ray1m, irisin degi�ebilir boyutu, 'f-duraklamas1' (f
stop) numaras1yla ol<;iiliir ve bu numara yiikseldik<;e i<;eriye 
daha az 1�1k girer. Pozlamay1 dogru yapabilmek zaman ve pra
tik ister. Basit<;e soylersek, karanhkta ya da lo� 1�1k oldugun
da pozlamay1 (daha dii�iik f-duraklamas1) yiikseltmeniz; <;ok 
fazla 1�1k oldugundaysa dii�iirmeniz (daha yiiksek f-durakla
masi numaras1) gerekir. Bir f numarasm1, ba�ka bir numaraya 
degi�tirmek -1�1k arahgm1 a<;mak ya da kapamak- ge<;en 1�1gm 
miktanm iki katma <;Ikanr ya da yanya indirir. 

Buraya hemen bir not dii�elim: Dogru pozlama diye bir �ey 
yoktur. Ki�isel tercihleriniz , filmin tarz1 ve <;evresel ko�ullar 
pozlamamn nasll olacagm1 size dayatacaknr. Tlpk1 odaktaki 
gibi, bin;;ok kamera (burada Zl  kamera) oto-pozlama imkam 
tamyor. Ben <;ekim s1rasmda bu i�levin kullamlmasm1 tavsiye 
etmesem de, 'dogru yolda' olup olmadigmiZI gostermesi a<;I
smdan i�e yarar bir hanrlat1c1 olabilir. Tek yapmamz gereken, 
kameranm 'oto' modunda ald1g1 f-duraklamas1 numarasma 
h1zhca bakmak ve kendi manuel tahmininizin yakm olup ol
mad1gm1 gormek. �ayet ikisi arasmda kayda deger bir fark 
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varsa, yanh� bir �eyler yaptyorsunuz demektir. 
Percle h1z1, kameranm ic;indeki bir mekanizmanm goriintti

ler arasmda ac;thp kapanma htztdtr. Htzh bir perde h1z1, per
denin soz gelimi bir saniye ic;inde birc;ok kez ac;thp kapanma
stdir, yani sizin daha az 1�1k almamzd1r. Oysa yava� perde hi
Zl tam tersine daha az ac;thp kapanmas1 yani daha fazla 1�1gm 
girmesine izin vermesi anlamma gelmektedir. Percle h1z1, siz 
h1zh hareket eden nesneleri (mesela spor yapan insanlar) c;e
kerken de degi�ir. Burada, eylemin koca bir karaln olmasm1 
onlemek ic;in h1zh perde htzma ihtiyac; vardtr. Yava� perde 
h1zlan, siz, muhtemelen tripodda statik bir nesne c;ekerken 
kullamhr, zira burada da kameranm daha c;ok 1�1ga ihtiyac1 
vard1r. 

l�1k arahgt ve perde h1Zlnm ikisi de pozlamayt degi�tirmek 
ic;in kullamlsa da, eger daha yolun ba�mdaysamz ve i�i basit 
tutmak istiyorsamz, daha fazla oynayacagm1z ozellik 1�1k ara
hgidlr. Percle h1Zl genellikle sabit bir oranda kahr (PAL ic;in 
l/50, NTSC ic;in 1/60- PAL ve NTSC'nin ac;tklamalan ic;in bkz. 
a�ag1) , tabii bu oram degi�tirmeniz gereken ozel ko�ullar orta
ya c;1kmazsa. Bu ko�ullar arasmda h1zh hareket eden nesnele
ri ya da bilgisayar monitorlerinin c;ekimini yapmak olabilir. 
Bunlar c;ogunlukla farkh bir oranda titrerler, dolaytstyla sizin 
de buna uygun olarak perde h1Z1n1Zl degi�tirmeniz gerekir. 

Beyaz Denge 
Beyaz denge, kameramzm beyaz nesneleri ba�ka bir rengin 

ac;1k bir tonu olarak degil gerc;ekten beyaz gormesini saglar. Bu 
aslmda sizin kameraya neyin beyaz oldugunu soylemeniz anla
mma geliyor. Giindelik deneyimlerimizde gerc;ekte beyaz ol
mayan �eyleri beyaz gortiriiz, c;unkii 'beyaz' ic;inde bulundugu
muz ortama gore degi�ebilir. Beynimiz bizim ic;in gerekli ayar
lamalan yapar. Mesela, kan beyaz goriiriiz ya da bir dosya ka
gtdmL Kameralar bu yetenege sahip degil, dolay1styla onlara 
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neyin beyaz oldugunu soylemeliyiz; eger soylemezsek, devre
lcri kan�abilir ve filminiz, insanlann yiizlerinin mavi goriindii
�il ,  tuhaf renklerden olu�an bir kilime benzer. Ya da ornegin, 
heyaz dengesi diizgiin bic;;imde ayarlanmam1�sa sokak l�Iklany
la aydmlanan bir d1� c;;ekimde her �ey pembe goriinebilir. 

Zl gibi kameralann otomatik beyaz ayan var ve c;;ogunlukla 
son derece giivenilir. Ne var ki, iki 1�1k kaynagm1 -ornegin su
ni 1�1k (Tungsten olarak bilinir) ve normal giim�1gm1 (dogal 
1�1k)- kan�tmyorsamz, kamera kan�1r ve en iyisi ayan elle 
yapmakur. Aslmda kural geregi beyaz dengesi her mekan de
�i�tirdiginizde elle yap1lmahd1r. Manuel bir beyaz denge ayan 
yapabilmek ic;;in, lensinizin online c;;erc;;eveyi dolduracak bii
yiikliikte beyaz bir kag1t koyun ve ayar semboliiniin (genellik
lc iki adet iic;;gendir) yamp sonmesi durana kadar elinizi beyaz 
denge diigmesine bas1h tutun. 

Odak, Pozlama ve Beyaz Denge, kayda ba�lad1gmiz anda 
unutmamamz gereken kamera i�leyi�inin temel ogeleridir. Dl
-;;an <;;1k1p, farkh durum ve mekanlarda pratik yapmak faydah 
bir egzersiz olabilir. Bu i�levlere yonelik deneyim kazand1kc;;a 
ne kadar hizlandigmizl goreceksiniz. 

KAMERANIN DiGER ONEMLi OZELLiKLERi 
Film c;;ekme sanatm1 biraz daha derinlemesine ara�t1rmak is

lcrseniz a�ag1daki kavramlan anlamak i�inize yarayacaktu. 

Gain (Kazanc;; Ayan) 
Ozellikle karanhkta film c;;ektiginizde, herhangi bir 1�1gm 

mevcut olmad1g1, kameranm objektifi tam olarak ac;;1k olsa bi
le goriintiiyii netle�tirmeye yetecek kadar 1�1k almad1g1 kimi 
durumlar vard1r. Kazanc;; ayan, resminizi daha c;;ok aydmlat
mak ic;;in sinyali giic;;lendiren say1sal bir yontemdir. Buradaki 
lck sorun kaliteden odiin vermektir; sinyali yapay yoldan giic;;
lcndirdiginiz zaman kamera istenmeyen parazitleri de giic;;len-
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dirir ve gen;ekten kumlu bir gortintil yarat1r ki bu da c,;ogu za
man arzu edilmeyen bir sonuc,;tur. <;:ekimde buna gerc,;ekten 
gerek olmad1g1 ve fazladan 1�1k ic,;in ba�ka yollar oldugu stire
ce bu fonksiyonu kullanmaktan kac,;mm. Eger bir sahnede ha
fifc,;e yetersiz aydmlatma varsa onu kazanc,; ayanm kullanma
dan c,;ekmek ve post prodtiksiyon a�amasmda dtizeltmeye c,;a
h�mak en iyisidir (bkz. KlSlm l 7) . 

Zebralar 
Buradaki zebra sozctigti c,;izgili bir hayvam degil, kameram

zm ic,;ine yerle�tirilmi� ve c,;erc,;evenizin ic,;indeki hangi alanla
nn 1�1klandmlmi� ya da a�m 1�1klandmlm1� oldugunu kolay
ca anlamamz1 saglayan bir mekanizmay1 ifade etmektedir. Ka
meralarm c,;ogunda bulunan bu i�lev ac,;Ild1gmda (admdan an
la�Ilacagi gibi) LCD'niz ya da gortintilleyicinizdeki a�m I�Ik
landmlmi� alanlann tizerine bir dizi beyaz c,;izgiyi tist tiste yer
le�tirir. Bu size gortintilntizde a�m aydmhk yerleri c,;abucak 
gostererek sorunu dtizeltme imkam saglar. 

Zaman Kodu 
Genellikle goz ard1 edilen bir i�lev. Zaman dizgisi, npk1 

DVD oynat1c1mzdaki (ya da hatirlayacak kadar ya�h olanlar 
ic,;in teybinizdeki) zaman gostergesi gibi, kaylt cihaz1mzdaki 
kaylt stiresini olc,;er. Aralanndaki tek fark DVD oynat1c1mz 
gerc,;ek zamanh c,;ah�1rken (saat, dakika, saniye) video kamera
mzdaki zaman gostergesinin biraz daha farkh c,;ah�masidir. 

Genellikle filminizi c,;ok say1da banda kaydedersiniz , yanm 
saatlik film ic,;in 20 tane bir saatlik bant kulland1gmm var sa
yahm. Bantlan kurgu ic,;in bilgisayara koydugunuzda kurgu 
programm1zm bir band1 digerinden ay1rabiliyor olmas1 c,;ok i�e 
yarar. Bu nedenle, belli bir gortintilntin bandm neresinde ol
dugunu belirleme konusunda zaman gostergesi c,;ok onemlidir 
ama aym zamanda kurgu ic,;in paha bic,;ilmez bir ozelliktir. 
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Kameramzm kay1t �ekline gore, kulland1gmiz makinenin til
rUne ve kulland1gmiZ standarda (PAL, NTSC) bagh olarak za
man gostergesi farkhhk gosterecektir. Sua filminizi kurgulama
ya geldiginde zaman gostergesini nas1l okuyacagmlZl belirleye
ccginden, hangi standard1 kulland1gm1Z1 bilmeniz onemlidir. 

PAL, NTSC VE SECAM 
Bu da film c;ekme sanatmm onemli ve s1khkla goz ard1 edi

lcn bir ba�ka onemli unsurudur. Farkh Olkeler gortintiileri 
'<;:erc;eve H1Z1' ya da saniyedeki c;erc;eve say151 yonunden kaylt 
ctmede farkh yontemler kullamrlar. Kulland1klan Renk Sin
yah, Alan Frekans1 ve Yatay <;:izgiler de farkhhklar gosterir. Bu 
'Yaymc1hk Standartlan' olarak bilinir ve hangi ulkelerde go
rlintuleri yaymlamak ic;in (dolay1s1yla kaydetmek ic;in de) 
hangi yolun tercih edildigini gosterir. 

Her i.ilke farkh bir yaym standard1 kullanmaktad1r ve haki
katen i�leri kolayla�tlrmak ic;in ( ! )  olsa gerek, hic;biri digeriy
le uyumlu degildir. Sizin anlayacagm1z, ingiltere'de PAL for
mauyla kaydedilen bir �ey teorik olarak Amerika'daki NTSC 
formauyla uyumlu degildir. Kameralann c;ogu bu formatlar
dan biri ya da otekiyle kayn yapar. Dolayis1yla, bir PAL kame
ra ile kayn yap1yorsamz, c;ah�manlZl bir NTSC televizyon ya 
da monitorde duzenlemeyi ya da oynatmay1 denediginizde c;a
h�mayacaktlr. Teoride bitmi� bir filmi bir standarttan digerine 
donO�ti.irmeniz mumkun olmasma kar�m. asla tam olarak 
kaydettiginiz gibi doni.i�turemezsiniz ve bu nedenle en iyisi 
kameramz ve diger malzemelerinize uygun bir format! tercih 
ctmenizdir. 

ABD, Kanada, Meksika ve japonya Ulusal Televizyon Stan
dartlan Komitesi'ni simgeleyen NTSC (National Television 
Standards Committee) sistemini kullamrlar. Bu sistem renk 
tutarhhgr sorunlan nedeniyle kimi zaman 'Never The Same 
Colour' �eklinde amhr. Avrupa ulkelerinin c;ogu, Avustralya 
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ve Asya tilkeleri, Faz Ard1�1kh Hat (Phase Alternating Line) 
anlamma gelen PAL sistemini kullamrlar. ikisi arasmda c,;ok 
c,;e�itli teknik farkhhklar vard1r ama bilmeniz gereken NTSC 
sisteminin saniyede kaydettigi ve oynatt1g1 resim karesi say1s1 
(fps) 30 iken -aslmda saniyede 29 .97 resim karesidir ama yu
varlak hesap 30 kare say1hr- PAL sisteminin 25 resim karesi 
oldugudur. SECAM admda tic,;tincti bir sistem daha vardu, 
ama saniyede 25 resim karesi kaylt ettiginden PAL sistemin
den kolayca donti�ttirtilebilir. 

INTERLACED (ARALIKLI) TARAMA, PROGRESSIVE 
(SIRALI) TARAMAYA KARSI VE 24 KARE PROGRESSiVE. 
BUTUN BUNLAR NE ANLAMA GELiR? 
Endi�eye gerek yok, teknik z1rvalann sonuna geldik nere

deyse. Anlamamza yard1mo olacak ve alacagm1z kameray1 
sec,;menizi saglayabilecek bir ba�ka kavram da arahkh ya da si
rah video kavram1du. Interlaced (Arahkh) tarama, gortinttile
ri tek ve c,;ift numarah saurlar olarak ikiye aymr ve once tek, 
sonra c,;ift numarah saurian gosterir, PAL sisteminde saniyede 
25, NTSC sisteminde saniyede 30 gortintti hlZlnda birle�tirir. 
Bu tarama c,;ok, c,;ok hiZl1 gerc,;ekle�ir ve btittin bir gortintti 
olu�turur. Ote yandan Progressive (s1rah) tarama once tek, 
sonra c,;ift numarah sanrlan taramaz; suah olarak ba�tan sona 
ttim sat1rlan aym anda tarar. 

Gerc,;ekte her iki yontemin de kendine gore tisttinltikleri ve 
zay1fhklan vard1r. Genellikler progressive (s1rah) taramamn 
videodan c,;ok biraz daha film gibi oldugu ve hareketi daha iyi 
idare edebildigi soylenir, ama burada da gortinttintizde bir 'tit
reme' olmas1 tehlikesi vard1r. Interlaced (arahkh) taramada 
satu ba�ma daha fazla yatay piksel bulundugundan birazok 
daha ytiksek c,;oztintirltik soz konusudur. Yakm zaman once
sine kadar profesyonel kameralann c,;ogunda sadece Interlaced 
(arahkh) tarama vard1, ama �imdi giderek daha fazla 'progres-
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sive' kamera piyasada bulunmakta. Yapmamz gereken en  iyi 
�cy iki yontemi de deneyip hangisini tercih edeceginizi gor
menizdir. Hangi forman sec;;eceginiz konusunda size yard1mc1 
olabilecegi ic;;in filminizin nerede gosterilecegi (televizyon mu 
sinema m1) konusunda da dti�tinmek isteyebilirsiniz . 

Simdi, btittin bunlar bir parc;;a bunalt1c1 gortintiyorsa �ayet ,  
tcla�lanmaym ve vazgec;;meyin. Biittin bu teknik terimlere ve 
degi$ken formatlara ah�mak biraz zaman ahr ve ba$langH;ta 
hasit bir resim c;;ekme i$i bile son derece karma$lk gortinebilir. 
13u boltimti bir ba�vuru kaynag1 olarak kullanm; tekrar tekrar 
geri dontin, anlaulanlar yava� yava� daha fazla anlamh gelme
ye ba$layacakt1r. Ana prensipleri anlamak ic;;in onemli olan $ey 
-kameramz1 dogrultup c;;ekmektense-, film sanatmm temel 
prensiplerini anlamaktu. Yukanda bahsettigim gibi, eger bu 
noktada ba�ka bir $CY ogrenmediyseniz, ISIKLAMA, ODAK ve 
BEYAZ DENGE kavramlanm anlay1p anlamad1gm1zdan emin 
olun. Btittin okuduklanmzdan sonra yammza kalan sadece 
bunlarsa, bu da film c;;ekmek ic;;in yeterlidir. Btittin yapmamz 
gereken sinema sanatmm gramerini ve film c;;ekmenin dilini 
anlamakur. Bunlann hepsi K1s1m l l'de ayrmuh bir $ekilde an
lauhyor ve ondan soma hatalarla berbat olmayacak, kurgu Sl
rasmda kameramz1 k1rma hissi uyand1rmayacak �ekilde bir 
film c;;ekme yoluna kesin olarak girmi$ olacaksm1z. Unutma
ym, bti ttin btiytik kameramanlar ve yonetmenler i�e ba$ladlk
lannda hic;;bir �ey bilmiyorlard1. 

10.  YENi.BA�L4_YA�LAR i�iN FiLM �EKME 
REHBERI: BOLUM U� - AYDINLATMA VE 
SES 
Film c;;ekerken, haurlamamz gereken say1s1z i$in yam s1ra 

kameray1 nas1l kullanacagm1z ve roportaj1 nas1l idare edecegi
niz konusunda o kadar c;;ok enerji  harcarsm1z ki, c;;ekimlerini
zi yeterince aydmlatmay1, iyi bir ses kayd1 yapmay1 kolayhkla 
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unutabilirsiniz. Bunlar farkh nedenlerden otlirii film c;ekme 
sanatmm onemli kavramlandu. Bir c;ekimi iyi aydmlatmak sa
dece giinliik c;ekiminizin az 1�1k yiiziinden berbat olmamasm1 
garanti etmekle kalmaz, aym zamanda tamamlanm1� filminize 
bir atmosfer ve dolaylSlyla bir derinlik katar. Daha once soz 
ettigim gibi ses ise, film yap1mmm ancak kotii bir ses kayd1 ol
dugunda gerc;ekten farkma vard1g1m1z unsurlanndan biridir. 
Ve ses kaydm1z kotliyse, muhte�em bir kompozisyon ve hari
ka bir oykiiye ragmen filminiz berbat olur. Bu nedenle, kita
bm bu k1sm1 iyi aydmlatma ve ses kayd1 yapmamz1 garanti 
edecek teknikleri, dogal gUn 1�1g1 ve kameramza ili�tirilmi� bir 
shotgun mikrofondan ba�layarak ii<; nokta aydmlatma, degi�ik 
mikrofonlar ve bir ses kay1t<;1s1 ile c;ah�maya kadar basitten 
karma�1k olana dogru s1ralayarak inceleyecek. 

AYDINLATMA 
Daha once soz edildigi gibi, belgesel filmlerin c;ogu 1�1klan

duma yap1lmasmdan ziyade mevcut 1�1k kullamlarak c;ekilir. 
Dogal 1�1g1 etkin olarak kullanabilmek (dogal 1�1kla giine� 1�1-
gm1 kastediyorum) iyi bir uygulamadu; maliyeti onemli olc;ii
de dii�iik tutmaya yard1mc1 olur. <:;ogu zaman, ozellikle yurt
di�mda c;ekim yapt1gm1zda, o 1�1klan yammzda ta�1may1 ger
c;ekten istemezsiniz. 

Dogal l�1k Kullanma 
• k mekanda bir roportaj c;ekerken roportaj yapt1gm1z ki�i

yi aydmhk bir pencerenin online oturtmaym, tabii ki�inin bir 
siluet olarak gori.inmesini gerc;ekten istemediginiz miiddetc;e. 

• <:;ok fazla golge olu;;abileceginden roportaj yapt1gm1z ki;;i-
yi duvara c;ok yakm oturtmaym. Arka fonla arada en az bir 
metre mesafe oldugundan emin olun. 

• Eger d1�anda c;ekim yap1yorsamz, c;ekiminizin parlakhgma 
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c.:ok dikkat edin. Dogal gun 1�1g1 c;;ok guc;;liidtir ve <;ekiminizin 
a�m aydmhk alma tehlikesi her zaman mevcuttur. Burada do
gal yogunluk filtresi kullandigmizdan emin olun (iyi kamera
lann do gal yogunluk filtrelerinin iyi yap1ldigm1 unutmaym) . 

• Aynca d1�anda uzun siiren sabit bir c;;ekim yap1yorsamz 
giine�in hareket ettigini de unutmaym; 1�1gm konumu kurgu 
a�amasmda devamhhk sorunlanna neden olabilecek �ekilde 
degi�ecektir. �ekiminizi ya c;;ok geni� planlar halinde c;;ekin ya 
da yakm c;;ekim yap1yorsamz yansltlC1lar kullanarak ve aydm
latma ayarlanm degi�tirerek durumu telafi edin. 

Yapay l�1k Kullanma 
Son k1s1mda soz edildigi tizere yapay 1�1k kullanmay1 gerek

tirecek durumlar olabilir -yeterli gtine� 1�1gmm olmad1g1 ya da 
ozel bir durum yaratmak istediginiz bir sahne olabilir bu- l�Ik
h bir roportaj ,  mum 1�1gmda ak�am yemegi ya da ak�am sah
nesi gibi. Bag1ms1z sinemaCilann kulland1g1 Sony Zl gibi ka
meralann <;ogu az 1�1kta dii�iik performans sergilerler. Kame
ramzdaki Kazan«; Ayan fonksiyonuna giivenmeyin; kurgu a�a
masma ge<;tiginizde c;;ekimizin yaymlanamayacak kadar karh 
olabilecegini goriirstintiz. 

Yapay 1�1k evde mevcut alan tavanda as1h lamba ya da bir 
masa lambas1 olabilir. Yine de bu c;;ogunlukla sahnenizi aydm
latmaya yeterli olmayabilir, ozellikle dogal 1�1k mevcut degil
se. Bu boltimtin geri kalanmda, yapay 1�1ktan soz ederken film 
c;;ekimine ozel l�lklardan soz edecegiz. 

Aydmlatmamn Fizigi 
l�tgm temel i�levleri iizerine ktsa bir ara soz bu konudaki 

onemli kavramlan anlamamza yard1mc1 olacakt1r. 
Beyaz 1�1k diye bir �ey yoktur. Gozle goriilebilir btittin I�Ik

lar foton ad1 verilen minik parc;;ac1klardan olu�ur ve bu foton
lann renklerine bagh olarak degi�en farkh dalga boylan var-
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.... LIGHT 

I 
Belli ba�h ii,_ nokta 1�1k kurulumu 

d1r. Giine� 1�1g1 tayfmda biitiin renkler vard1r ama biitiin renk
lerin birle�mesi 'beyaz' 1�1k denen goz aldanmasm1 ortaya c;I
kanr. Mavi 1�1k daha k1sa dalga boyuna sahip fotonlar ic;erir
ken, kum1z1 1�1k daha uzun dalga boyuna sahip fotonlardan 
olu�maktad1r. Bu nedenle, mavi bir gokyiizii gordiigiiniiz za
man, bunun nedeni k1sa dalga boyuna sahip fotonlann diinya 
atmosferindeki gazlarda c;ok daha kolay dagilmasidir. I�1gm 
bir diger onemli ozelligi bir yiizeye vurdugunda ya yans1mas1 
ya da o yiizey tarafmdan emilmesidir; ne olacag1 yiizeyin ren
gine baghd1r. Beyaz bir nesne 1�1gm biitiin dalga uzunluklan
m e�it olarak yansltlrken, siyah bir nesne hepsini emecektir. 
Arada kalan renkler baz1 dalga uzunluklanm yansltlrken di
gerlerini emerler. 

'Peki, bunlann benim c;ekimimin aydmlatmas1yla ne ilgisi 
var? ' diye sorabilirsiniz pekala . Tamam, her �eyden once, 1�1k 
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farkh renklerden olu�tugu i<;in aym <;ekimde farkh 1�1k kay
naklan kullanmamn sorun yaratabilecegini anlamamz gere
kir, <;tinki.i btittin 1�1k kaynaklan farkh renkler yayacaklard1r. 
Bu nedenle, bir Red Head 1�1k seti, masa lambas1 ve dogal gun 
1�1gmm birle�mesi, kauhmCimzm insandan <;ok bir Marsh gi
bi gortinmesine neden olabilir: siz bunu fark etmeseniz bile 
(<;ogu zaman siz farkmda olmadan beyniniz renk tutarsizhk
lanm dtizeltir) kameramz kesinlikle fark edecektir. lkincisi, 
nesnelerin 1�1g1 yansnmas1 ya da emmesi olayJ belirli baz1 nes
nelerin kat1hmC1da kendine ozgti, hazen arzu edilmeyen renk
ler olu;;turabilecegi anlamma gelir. Bu durumun aym zaman
da katthmcmm giydigi giysiler, <;ekim yapt1gm1z odadaki nes
neler tizerinde de etkisi vard1r. Ote yandan bu bilgi, yansltlCl
larm kullamm1 konusunda bilgilenmenize yard1mC1 olur. 

0<; Nokta Aydmlatma 
0<; nokta aydmlatma bir <;ekimi aydmlatmamn basit bir yo

lu ve filminiz bi<;imsel bir aydmlatma dtizeni gerektirdiginde 
s1khkla duyacagm1z bir terimdir. Admdan anla�llacag1 tizere, 
e;;it gti<;te ti<; 1�1k kullamrsm1z (ytiksek vat gtictine sahip her
hangi bir lamba olabilir ama genellikle redhead dedigimiz lam
balar kullamhr) . Dogrudan ki;;inin tizerine odaklanan 1;;1ga 
ana 1�1k denir. Bu 1;;1k aydmlatmamn ba�hca kaynag1d1r ve <;e
kimin renk tonu ile yogunlugunu belirler. ikinci 1�1k, dolgu 
t�tgtdlr. 0 da ki�inin tizerine odaklamr ama ana 1�1gm ters a<;l
smda yer ahr. Temel �levi ana l;ilgm yaratt1g1 golgeleri dol
durmakttr. Genellikle ana 1�1ktan daha yumu;;akur ve bu yu
mu;;akhgl saglamanm yolu l;ilgl ki;;iden uzakla;;ttrmakur. 
U<;tinctisti arka 1�1kt1r ve admdan anla�tlacag1 gibi ki�inin ar
ka tarafma yerle�tirilerek onu arka taraftan aydmlatlr. l;;levi, 
ki�inin etrafmda berrak bir hat yaratarak onu <;evreleyen nes
nelerden aym etmek, boylelikle daha belirgin olmasm1 sagla
maktlr. Arka 1�1gm parlakhgt, ki;;inin 1�1g1 yansnma durumu-
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na gore ana 1�1ga bagh olarak dolgu 1�1gmm seviyesine gore 
ayarlanabilir; koyu renk tenli biri beyaz tenli birinden daha 
fazla dolgu 1�1gma gereksinim duyar. 1 22. sayfadaki diyagram 
tipik bir tic,; nokta aydmlatma dtizenini gostermekte. 

Aydmlatmayt kendiniz yaptyorsamz, hem sizi elektrik c,.:arp
malanndan, yanmalardan ve kazalardan koruyacak hem de 
ampullerin daha uzun omtirlti olmalanm saglayacak ekipman 
baktmtyla ilgili ktic,.:tik ipuc,.:lanna uymamz yararh olacaktlr. 

• Ampullere elinizle dokunmamaya dikkat edin. Birincisi, 
az once kullandtysamz steak olabilir, ama daha onemlisi cildi
nizin yag1 ampultin lekelenmesine, hatta bir dahaki kullam
mmtzda patlamasma neden olabilir. Ampulleri tutarken her 
zaman temiz bir kuma� parc,.:as1 kullanm. 

• Buradan devamla, her haltikarda dokunmadan once lam
balann iyice sogumalanm bekleyin. Gerc,.:ekten c,.:ok fazla lSl
mrlar ve sizi kolayhkla yakabilirler. 

• Ampullerin patlamas1 genellikle ilk c,.:ah�tmldtklannda 
olur. Lambalann tam ontinde kimsenin olmadtgma ve birisi
nin goztine dogrudan gelmemesine dikkat edin; patlamasa bi
le panlt1s1 insanm goztinti kama�t1rarak zarar verebilir. 

• Lamba ayakhklan ve kablolar: lambalar c,.:ogunlukla ayak
hklara yerle�tirilmi� olurlar. Ayakhklann ve etrafm1 saran 
kablolann zemine emniyetli bic,.:imde tutturuldugundan emin 
olun. Ayaklan agtr nesnelerle bastmn, kablolan zemine bant
la s1k1ca yap1�tmn. 

SES 
Belgesel film yaptmmda ses kaydetmenin kabaca tic,; yolu 

vardu. Kendiniz bir shotgun mikrofon, radyo mikrofonlan ya 
da her ikisini de kullanarak sesi dogrudan kameramza kayde
debilirsiniz. Bir ses teknisyeni kullanacagmtz anlamma gelen 
SQN mikserle kameramza kaylt yapabilirsiniz. Bir de, sesi bir 
mikser yard1m1yla bir mini disk ya da saytsal ses band1 kaylt 
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cihazma kaydedebilirsiniz. S1rayla bunlann hepsini inceleyip 
daha sonra ses kayd1yla ilgili baz1 onemli konulan daha aynn
l!h ele alacag1z. 

Her �eyi kendiniz yaparsamz 
Bu gunlerde birden fazla beceriye sahip, ba�ka bir deyi;;le ses 

kaylt i;;ini de kendi yapan yonetmen/kameramanlann saylSl 
artmakta. Ozellikle haber filmleri ve yurtd1;>1 belgeselleri i<;in 
aynlan butc;:eler bir ekiple <;ah�amayacagm1z kadar ktic;:tiktilr. 
Dolay1s1yla hemen her �eyi tek ba;;m1za yapabilecek beceride 
olmamz gerekir. Bunun i<;in benim buldugum en iyi dtizenle
me kameramza ili�tirilmi;; adam ak1lh bir shotgun mikrofon; 
Sennheiser 416 shotgun gibi bir �ey harika bir tek yonlti mik
rofondur; ve bir tak1m yaka mikrofonudur. Bunlar sizi bir grup 
insanm filmini <;ekmekten, usultine uygun bir roportaja kadar 
c;ekimin her H.irltistine haz1rlar. Stirekli takip etmeniz gereken 
bir karaktere sahip gozlemsel bir belgesel yap1yorsamz, bu ko;;
Lurmaca i<;inde hala iyi ses alabilmenizi saglayacaklan i<;in rad
yo mikrofonlan paha bi<;ilmezdirler. Shotgun mikrofonu ken
diniz kullamyorsamz, stereo ses elde edebilmek i<;in mikrofo
nu kameramzm iki kanalmdan da ge<;irmeye dikkat edin. 

Her �eyi kendiniz yap1yorsamz kaliteli bir tak1m kulakhk 
Lakmah ve goztintizti LCD ekranmm ses ol<;erinden ayirmama
llSlmz. Burada dikkat etmeniz gereken sesin ytikselmesi, yani 
ses seviyesinin k1rm1Z1ya dogru ilerlemeye ba�lamas1d1r. Bu, 
ses kaynagmlZln bozuldugu anlamma gelir ve seviyeyi al<;alt
mamz gerekir. Ya da tersine, ses seviyeleri c;:ok dti�tikse, sinya
li hafif<;e yukseltmeniz gerekir. Bu i�lem Sony Zl  gibi kamera
larda kameranm d1�mdaki gostergeler sayesinde kolayca yapl
hr. Shotgun mikrofonu iki kanalm arasmdan ge<;irip kullana
cak olursamz size i�e yarar bir tilyo: birinci kanaldaki seviyeyi 
biraz dti�tik, ikinci kanaldaki seviyeyi birazCik daha ytiksek tu
tun. Bunun yaran �udur; ses aniden patlayacak olursa (ornegin 
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biri bagmrsa) diger kanalda ses patlamayacaktir. Aym �ekilde, 
ses kaynagt birden du�erse, yilksek seviyede alan kanal sesi 
alabilecektir. Boyle bir taktik sizi aym zamanda ses seviyeleri
ni surekli degi�tirmekten de kurtanr, ama yine de goz ucuyla 
manitorunuzu takip etmeyi ihmal etmemelisiniz. 

Ses kayttpyla �ah�mak 
BU.t<;e izin veriyarsa, her zaman i<;in bir ses kaylt<;tyla <;ah�

mamzt oneririm. Sizin ugra�mamz gereken yeteri kadar i� var
ken, kendini ses i�ine adam1� biri buyuk bir nimettir. Yukan
da soz ettigim gibi bir ses kaylt<;l sesi kaynagmdan bir SQN 
mikserle ahp ya dagrudan, ya da harici bir kaylt cihaz1 aract
hgt ile kameraya kaydeder. Mumkun alan en temiz sesi iste
mediginiz ve yedek bulundurma kayg1s1 ta�tmadtgmtz surece 
(ben bu durumda hem kameraya hem de dijital ses bandma 
kaytt yapardtm) dagrudan kameraya kaylt yap1lmasm1 oneri
rim. Ses kaylt<;tmz genellikle kablalar, mikrafanlar ve bir mik
serin de i<;inde bulundugu bir cephanelikle gelecektir. Burada 
emin alunmas1 gereken �ey, kaylt<;mm sizin kullandtgmtz ka
merayt onceden biliyar almas1d1r ki dagru duzenlemeyi yapa
bilsin. Kameraya kendiniz kayn yapmamzla bir mikser aract
hgt ile kaylt yapmak arasmda kimi temel farkhhklar vardtr. 
Ornegin, giri� ayarlan mikrafan giri�inden hat giri�ine degi�
tirilir. Butiln bu aynnular kanusunda sizin kaygtlanmamza 
neden yak ancak ses kaylt<;tmzm kaygtlanmasmt saglaym. 

E�lemesiz Ses Yolu (Wild Track) Kaydt 
Eger farkh bir yerde <;ekim yaptyorsamz en az atuz saniye 

e�lemesiz ses yalunu/artamm dagal sesini (wild track) kayde
din. Bunun basit<;e anlaum1, herhangi bir kanu�ma almad1g1 
halde bulundugunuz yere ait ses demektir. Sonu<;ta artaya <;1-
kan 'sessizlik' ger<;ekte dt�andaki ruzgann sesinden buzdala
bmm ugultusuna kadar <;e�itli seslerden alu�an bir demet ala-
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cakur. Bu sese ihtiyaomz olacak, <;tinkti sua kurgu a�amasma 
geldiginde klipler arasmdaki kimi ses bo�luklanm doldurma
mzda i;;e yarar. 

Senkronize ses, Seslendirme, Apklama ve Kameraya 
Konu;;ma 
Bir ses kaynagm1 kaydederken, bunu kurguda, dolaylSlyla 

son haliyle filminizde ne ;;ekilde kullanacagm1za dair iyi bir 
fikriniz olmahdu. Senkronize ses, gortintti ile sesin e;; zaman
h olmas1 demektir. Ornegin, bir lokantada sizinle konu;;an bi
rini filme <;ekerken, bu gortintti ile sesi birlikte kullanacagm1z 
biliyorsamz, buna senkronize ses denir. Ote yandan, birinin 
soylediklerini kullanmak istediginiz, ama gortinttistintin ge
rekli olmad1gm1 dti;;tindtigtintiz durumlar olabilir. Mesela, bi
risi yorenin tarihi yerlerini anlat1yordur ve siz burada <;ok<;a 
gortintti kullanmak istersiniz; ya da <;ocuklugundan soz edi
yordur ve siz sesi, ki;;inin <;ocukluguna a it fotograflar, video 
gortinttilerinin tizerine gelecek bir unsur olarak kullanmay1 
istersiniz . Bu i;;lem seslendirme olarak bilinir ve burada dik
katli olmamz gerekir. Lokantada konu;;an ki;;i ornegimize do
necek olursak, arka planda bir stirti ses olacaktlr. Eger ki;;iyi 
konu;;tugu yer baglammda gormek istiyorsak, bu gtizel bir 
;;eydir, ama eger istemiyorsak lokantanm arka plan seslerini 
duymak rahats1zhk verici olur. Seslendirme yontemini kullan
mak istiyorsamz, temiz bir ses elde etmeniz gerekir. Bunun 
i<;in de mtimktin oldugunca sessiz bir yerde kaylt yapmamz 
gerekir. 

Apklama, sadece filmini <;ektiginiz malzemeyle kolayca ve 
k1saca anlatmamzm mtimktin olmayan bilgiyi olu;;turmaya 
yarayan anlauo sese verilen add1r. (:ogunlukla filminizin bir 
i<;erik kazanmasma yard1mci olan arka plan bilgisi olarak uy
gulamr. Bugtinlerde bu a<;Iklamalar televizyon programlann
da <;ok reva<;ta; hazen zarif ve i;;e yarar bi<;imde kullamlsa da 
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<;;ogu zaman fazlas1yla ba�ma buyruk ve tepeden bakar bi<;;im
de kullamlmakta. Bu ylizden, her ne kadar araCI editorle mti
cadele ediyor olsamz da, bir a<;;Iklama kaydedecekseniz eger 
bunun ytiksek kaliteli, temiz sesli olmas1 gere�ir, bu da <;;o
gunlukla a<;;Ikta degil, dogru dtizgtin bir ses sttidyosunda ka
ylt yapmamz gerektigi anlamma gelir. 

Kameraya konu�ma, spikerin ya da sunucunun (siz de olabi
lirsiniz) dogrudan kameraya konu�tugu haberlerde ya da su
nucu kontroltindeki belgesellerde kullamhr. Bunun ozel bir 
teknigi yoktur. <:;:ogunlukla senkronize seslendirme oldugu 
i<;;in asgari dlizeyde arka plan sesi olmas1 gerekir, tabii sava� 
bolgesindeki bir sunucu gibi ,  arka plan sesinin filmin bir par
<;;asi oldugu durumlar hari<;; . 

iyi aydmlatma ve iyi bir ses filminizin prodtiksiyon degerini 
art1rmak ve onu kotti ev videolanndan ay1rmak i<;;in gerekli 
olan ba�hca unsurlard1r. Yapabildiginiz kadar pratik yapm. 
Hatalanmzdan, bir kitaptan ogrendiklerinizden daha fazla �ey 
ogrenirsiniz. Zamanla burada anlatllan pek <;;ok �ey birer ah�
kanhk haline gelir ve o zaman derdine dti�eceginiz tek bir �ey 
daha kahr ki o da sonraki klSlmlarda bahsedilecek olan, filmi
nizin oyktistine odaklanmaya zaman ay1rma konusudur. 

1 1- YENi.BA�L�.YANI;AR i�iN FiLM �EKME 
REHBERI: BOLUM DORT -
YONETMENLiGiN GRAMERi 

KAMERA VE SESLE iLGiLi HAYATTA 
OCRENECECiNiZ EN ONEMLi SEYLER 
Kamera <;;ekimi ve ses kaydmm her ikisi de teknik i�lemler

dir. Ne kameralar bizim gordtigtimtiz gibi gortir, ne de mikro
fonlar bizim i�ittigimiz gibi i�itir. Bu belki �ok a<;;Ik se<;;ik bir 
�ey gibi gortinebilir ama film yapimcilannm en s1k yapuklan 
hatalar arasmda yer ahr. Bir gortinttiyli belli bir bi<;;imde gor-
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diiklerinden, kameray1 bir nesnenin ya d a  olaym lizerine <;e
virmekle aym gorlintliyli yakalayabileceklerini samrlar. Unut
tuklan �ey, gordiiglimliz �eyle e� zamanh olarak hissettigimiz 
duygulann i<;inden <;1k1lmaz bi<;imde birbirine bagh oldugu
dur. Gorlintiileri gorselle�tirip olu�turma bi<;imimiz bizim al
gisal onyarg1lanmiz ve oznelligimizle baglant1hd1r. Buna ek 
olarak, gozlerimizi hareket ettirme ve gorselle�tirme �eklimiz 
genel olarak hayvanlara, bilhassa insana ozgiidiir. l�Igi algila
ma konusunda insan gozli ile kamera objektifi arasmda kimi 
benzerlikler olsa da, bunlar benzerlikten oteye gitmez. Sine
matografinin ilkelerini anlamak i<;in (i�in ba�lang1cmdayken 
bile) gordiiglinliz gorlintlileri degil, istediginiz gorlintlileri 
nas1l <;ekeceginizi anlayarak i�e ba�layabilirsiniz. 

ikinci olarak, aym �ey ses i<;in de ge<;erlidir. i�ittigimiz ve i�it
medigimiz sesleri genellikle se<;eriz. Baz1 �eyleri duymazdan 
gelmeyi ve dinleyeceklerimiz konusunda sezgili olmay1 ogren
mi�izdir. Bir kafeteryada birisiyle sohbet ederken kendimizi 
konu�maya kapt1rm1�sak, sohbete odaklamr ve kendimizi etra
fimizdaki konu�malara, kahve makinesinin gliriiltlisline, <;atal 
b1<;ak seslerine kapatmz. Biriyle birlikte sessiz bir odada oldu
gumuzda dahi, odadaki havaland1rmanm sesini, a�ag1daki ko
ridorda <;arpan 'kap1y1, ba�1m1zm kilometrelerce lizerinde u<;an 
u<;agm sesini duymazdan gelebiliriz. Mikrofonlar bu kadar ze
ki degildirler. Duyduklan her �eyi ahrlar, diizglin ve hassas bir 
kay1t yapilmad1gi takdirde filmimizde efektlere neden olurlar. 
Kotli bir ses sadece filmin kurgu a�amasmda say1s1z sorunlara 
neden olmakla kalmaz, filminizi berbat edebilir. 

Bu nedenle kitabm bu k1sm1, film <;ekmenin gramerine, bel
geselin dilini nas1l anlayacagm1za, elinizin altmdaki <;e�itli 
ara<;lan bu yolda nasll kullanacagm1za goz anyor. Bu, s1khkla 
'film grameri' olarak bilinir ve biitlin dillerde oldugu gibi et
kin bi<;imde ileti�im kurabilmeye yarayan kendi kurallan ve 
adetleri vard1r. Bu benzetmeyi bir an i<;in yaz1lan ve konu�u-
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lan bir dil i.izerine geni;;letirsek, her ;;eyden once dilin temel 
yaplSlm ogrenmeniz gerekir. Zamanla kelime dagarC1gmrzr ge
li;;tirir, daha karma;;rk dilbilgisi kavramlanm ke;;feder, daha 
karma;;rk ci.imleler kurabilecek hale gelir, dilin yazrh ve sozli.i 
olarak klasik, tarihi ve gtinltik konu;;maya ait ttim kullamm
lanm kavrayabilirsiniz. Daha soma bu yeni dilde bir kitap 
yazmaya karar verirseniz, hikaye anlatmamn temel kural ve 
;;artlanm anlamamz gerekir ve ancak bunu anladrgmrzda yapr 
ve formla ilgili bir deneme yapmayr istediginizi hissedebilirsi
niz hafiften. Belgesel film yaprmmda da durum aymdrr. Ancak 
i;;in gramerini, kamera ac;;lSl, c;;erc;;eve boyutu, kompozisyon, 
c;;ekim srrasr, gec;;i;; tekniginin kullamm1, devamhhk gibi kav
ramlan anladrgmrzda bir hikaye anlatmamzr saglayacak bece
riye sahip olabilirsiniz . 0 zaman, ancak o zaman bir ;;eyler de
nemek ic;;in gtiven kazamrsmrz. Kitabm bu krsmr film grame
rinin bazr ana unsurlanm irdelerken, Krsrm l3 ic;;erikli ve zen
gin bir hikaye anlatmak ic;;in bu tekniklerin nasrl kullamlacagr 
konusunu taru;;maya devam eder. 

<;ekim boyutu ve c;;en;evelendirme 
Daha once soz ettigim gibi, film c;;ekmeye yeni ba;;layanlann 

yaptrklan en btiytik hatalardan biri kamerayr olaym kar;;rsma 
koyup oylece kaydetmekle muhte;;em bir film yapmalanna ya
rayacak malzemeye sahip olduklanm sanmalandrr. Krsrm 9'da 
anlaulan c;;e;;itli kamera i;;levlerini anlamr;; olsamz bile kamera
yr nereye dogrultacagmrzl bilmeniz gerekmektedir. Karar ver
meniz gereken ilk ;;ey kar;;mrzdaki ki;;inin ne kadar bir krsmr
nm ekram doldurmasm1 istediginizdir. Omegin, bo;;anma de
neyimini anlatan biriyle roportaj yapryorsamz ve kar;;mrzdaki 
ki;;i gozle gortili.ir bir ;;ekilde alttist olmu;;sa, ki;;inin uzakta go
rtindtigti bir uzak c;;ekim mi yoksa zumu d�vreye sokarak ya
km c;;ekim mi yapacagrmza karar vermelisiniz. Bunu denedigi
nizde, duygusal bir takrm ac;;rklamalar yapan birine yakm c;;e-
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EXTREME WIDE SHOT 

MEDIUM WIDE SHOT MEDIUM SHOT 

CLOSE UP SHOT EXTREME CLOSE U P  

Alu Temel <;:ekim Boyutu 

kim yapmamn �ok daha yerinde olacagm1 fark edeceksiniz . 
C::ekim tercihinizle ilgili gizli bir formiil yoktur, bu �ogu za

man manugm1zla alacagm1z bir karardu. Az onceki ornegi ele 
alacak olursak, elinizde bir kamera olmad1gm1 ve sadece otu
rup konu�tugunuzu dii�iiniin, kar�1mzdaki ki�i gozle goriiliir 
bi�imde altiist olmu�sa neresine odaklamrdm1z? Hi� ku�ku
suz yiiziine, hatta belki gozlerine bakardm1z . Bunun tersi bir 
ornekse , yeni diizenledigi evle ilgili size bilgi veren biriyle ko
nu�uyorsamz, ki�iyi ve evi birlikte gorebilmeniz i�in uzak �e
kim yapmamz manukh olacakur; gozlerine odaklanacak olur
samz i�erigin �ogunu ka�mrsm1z . 
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O�te Bir Kurah 

Aym �ey sinema grameri i�in de ge�erlidir, se�eceginiz �er
�eve buyukl-ugti duygusal i�erigi tammlamamza yard1mc1 
olur. Degi�ik bir�ok �ekim mesafesi vard1r ve bu terminoloji
ye a�ina olmamz iyi bir fikirdir; bunu agrenmeniz sadece han
gi �ekimi kullanacagm1za karar vermenize yard1mci olmakla 
kalmaz aym zamanda , saz gelimi bir kameramanla �ah�Iyorsa
mz , ekibinizle ortak bir dil kullanmamz a�1smdan yararhd1r. 

Bir kompozisyon haz1rlarken lizerinde dti�linmeniz gereken 
bir ba�ka �ey objektifin kar�lSlndaki olay1 �er�evelendirmek
tir . Burada , fotograf�Ihktan gelen (ve diger garsel sanatlarda 
da kullamlan) 'O�te Bir Kurah' diye bilinen bir kavram vardu 
ve bu kavram filmini �ektiginiz nesnenin �er�evenin li�te bir
lik alamnda olmasmm gaze daha ho� gariindiiglinli ifade eder. 

Kar�1 sayfadaki �ekilde gordiiglinliz gibi O�te Bir Kurah bir 
gorlintlinlin birbirine e�it iki yatay ve iki dikey �izgiyle dokuz 
e�it par�aya bolunebilecegini gosterir. C::izgilerin kesi�tigi dart 
nokta garlintlinlizli yerle�tirmek i�in kullamlu. C::ogu amator 
fotograf�1 ve videocunun yapt1g1 gibi �er�evelendirmeyi tam 
ortaya yapmak yerine bu kesi�im noktalanmn etrafmda yap
mamz �ok daha ho� gorlinmesini saglayacakt1r. Bunun ger�ek 
bir ornegi a�ag1daki c;erc;evede goriilebilir . 
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A�ag1daki resimde goriilecegi iizere , O<;te Bir Kurah manza

ra <;ekimlerinde de kullamlmahd1r. Ufuk <;izgisi <;er<;evenin 

yatay merkezine yerle�tirildiginde , ii<;te bir eksenine yerle�ti

rildigindeki kadar ho� goriinmeyecektir . Bu kurah miimkiin 

oldugunca akhmzdan <;1karmaym, uygulad1ktan soma az <;ok 

otomatik hale gelecektir . 
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14 :9  guvenli mod 

(ekiminizin mesafesini ve c;erc;evesini belirlerken akhmz
dan c;tkmamast gereken son bir �ey daha var. Sizin kadrajda ya 
da LCD'de gordtigiintiz gortinttintin 1/1 0 kadanna kadar olan 
k1sm1 seyircinin televizyonda izledigi son gortintiide gortin
meyebilir. Bu , video goriinttistintin televizyon ekranma akta
nlmast strasmdaki saytstz teknik ozellikler nedeniyle onaya 
c;tkan bir durumdur, bu nedenle onemli bir bilginin (i�aretler , 
telefon numaralan, diger yazth bilgilerin yam stra insan yiiz
leri , kafalar ve �apkalar) LCD'nin % 1 0'luk ktsmmm dt�ma 
ta�mamasma dikkat etmelisiniz . Buna 'Caption Safe' modda 
film c;ekmek denir, 16 :9  gortintti boyutunda yaptlan c;ekimler 
ic;inse ' 14 :9  giivenli mod' terimi kullamhr. 

(izgiyi a�mak 

Film c;ekimine ozgii bir hatadtr. Kavramamz biraz zaman 
ahr ama ba�ardtgmtz zaman sizi kurguda diizeltilmesi giic; ha
talar yapmaktan korur. Genellikle, el kameras1 kullanarak bir
den fazla ki�iyi c;ektiginiz ve olay yerindeki hareketi takip et
tiginiz durumlarda onaya c;tkar. 

lki k�iyi filme aldtgmlZl dti�tintin; jane solda , john sagda 
otursun. Siz onlann oniinde durursunuz. ikisi konu�urlar ve 
siz zorunlu olarak kamera ac;mtzt, c;ekim mesafenizi deg�tire-
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180 derece Kurah olarak d a  bilinen (izgiyi A�ma 

rek kameramzla c;ekim yaparsm1z . Eger onlan 'diger taraftan' 
c;ekmek ic;in 180 derece hareket ederek etraflannda donerse
niz , o zaman jane sagda , john solda oturuyor gorunecektir. Bu 
goriintiilerle bir sekans kurgularken ortaya c;1kan goriintii ka
fa kan�tlracaktlr. jane bir bolumde soldayken birden hire sag
da gorunur. Bunu kamera ac;lSlyla ilgili bir degi�iklik olarak al
gilamasi guc; oldugundan seyirci ic;in kafa kan�tmCI bir du
rumdur. Buna 'c;izgiyi a�mak' denir ve uzak durulmas1 gerekir. 1 

Kamera aplan 

Kamera ac;lSl tek ba�ma oykunuzu etkileyebilir ve anlatlmi
mza ba�ka bir boyut katabilir.  Film yapmamn diger birc;ok un
suru gibi kamera ac;lSlm sadece standarda uymad1gmda, bir 

1) <;:izgiyi a�maktan kurtulabileceginiz baz1 durumlar vardu. Kesintisiz bir <;ekim ya

parak t:lnilnUzdeki olaym etrafmda silrekli dondiigiiniizde seyirci ·a�ma' olaym1 ger

c;ekle?tigi suada goriir ve kafa kan?llriCI bir durum ortaya <;1kmaz . .  
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�ekilde goze <;;arpt1gmda fark edersiniz (upk1 ses kalitesi koti.i 
olmad1k<;;a ses kan�tmCiyi fark etmediginiz gibi) . Kameramn 
a<;,:ISI genellikle ki�inin goz seviyesinde olur (dogru a<;,:I olarak 
bilinir) . Oyle degilse, ki�iye tepeden bakar �ekilde olabilir 
(yi.iksek a<;,:I) ki bu a<;,:I ki�iyi savunmas1z, ki.i<;;i.ik ya da gi.i<;;si.iz 
gosteren bir etki yaraur <;;ogunlukla. Ki�iye alttan bakan bir di
ger a<;,:I (alt a<;,:I) ki�iyi gi.i<;;li.i ve ozel gostererek farkh bir etki 
yaratabilir. Filminizi <;;ekerken farkh a<;,:Ilar deneyebilirsiniz 
ama dikkat etmeniz gereken �ey, yi.iksek ya da al<;;ak a<;;1yla <;;e
kim yapacaksamz, bir kez se<;;iminizi yapt1gm1zda bunun geri 
doni.i�i.i olmayacagidir. 

Sekanslar halinde <;;ekim yapmak 
Bir an i<;;in arabasmm lastigini degi�tiren birini filme <;;ektigi

nizi di.i�i.ini.in. Kulaga basit geliyor, degil mi? C::er<;;eveyi, <;;ekim 
boyutunu di.i�i.indi.ini.iz ve kamera, ses ve 1�1g1 kullanmakla il
gili bi.iti.in temel becerilere sahipsiniz. Ama �imdi, izleyicinin 
bir tekerlek degi�tirme i�lemini anlamasm1 saglayacak sekan-
51 nasll <;;ekeceginizi di.i�i.inmeniz gerekir. ilk olarak izleyiciyi 
buna hazulayan bir sekans <;;ekmeniz gerekir, mesela arabanm 
patlak lastikle bir geni� <;;ekimi gibi. Soma lastigi degi�tirecek 
adamm bir geni� <;;ekimini yapmak istersiniz belki, belki son
ra da bir yakm plan <;;ekersiniz ki yi.izi.indeki umutsuzlugu go
rebilelim. Daha soma adamm yedek lastigi ah�m1 takip eden 
arabanm bagajmdaki anahtarlann yakm <;;ekim gori.inti.isi.i, v.s. 
Buradaki as1l nokta, eylemi tek bir <;;ekim boyutu ve bir kame
ra a<;,:lSlyla <;;ekmeyi di.i�i.inmek yerine, hikayenizi anlatmak 
i<;;in degi�ik <;;ekimler i.izerinde kafa yormamz gerekliligidir. 
Sekansm atmosferi hakkmda da di.i�i.inmeniz gerekir. Mizahi 
mi, s1kmnh m1 ya da <;;ok suadan m1? Yapt1gm1z <;;ekimler ve 
onlan bir araya getirme bi<;;iminiz, sahnenin atmosfer ve ren
gini yaratmaya yard1mci olacaknr. 
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Cutaway 
K1sa bir sure once bir parkm yakmmda ugrad1g1 saldmdan 

sonra ya�ad1g1 travma sonras1 stres bozuklugu hakkmda ko
nu�an Jennifer adh bir kadm1 filme c;ektiginizi dti�tintin. (.e
kim bir saat stirmti�ttir ama siz malzemenin 15 dakikahk kls
mml kullanmay1 planhyorsunuzdur. Bu �u anlama gelmekte
dir, kurgu a�amasma geldiginizde kesilen parc;alan, belki c;e
kim strasmdan farkh bir �ekilde birle�tirebilir ya da kimi ok
si.irme seslerini ya da iki ctimle arasmdaki gereksiz konu�ma
lan <;Ikarmak istediginiz ic;in iki parc;ay1 birden kesebilirsiniz. 
Boyle durumlarda, kesilen yeri ba�ka bir gori.inttiyle doldur
mamz gerekir, aksi hal de gerc;ekten garip bir gortintim ortaya 
c;1kar. Sekansa yerle�tirdiginiz bu gortinttiye cutaway ad1 veri
lir ve gerc;ekte as1l hareketi kesintiye ugratlr. 'B Roll' ya da 'GV' 
(General View)2 ad1yla da bilinir. Bunu en tisttinkorti bic;im
de, roportaj yaptlgllllZ ki�inin ellerini birdenbire gordtigtintiz
de ya da gozlerine yap1lan a�m yakm c;ekimde gormti� olmah
smiz. Bu i�lem c;ogunlukla kesilip birle�tirilen iki gortinttiyti 
ortmek ic;in kullamhr. Ve gerc;ekten berbat ve yarat1c1hktan 
uzak gortintir. 

Belgesellerde 'cutaway'e biraz daha sayg1h yakla�may1 seve
riz. Birle�tirilen iki parc;ay1 gizlemekte kullamlsalar da, oykti
ye derinlik ve anlam katmada i�e yarayabilirler. Roportaj yapl
lan ki�inin be� dakika boyunca sabit bir �ekilde kesintisiz ko
nu�masmdansa filme bir ba�ka katman kanlmasm1 saglayacak 
ve dikkati 'konu�an kafalardan' ba�ka yere c;ekecek gorsel sah
nelerin kullamlmas1 i�e yarar. Yukandaki ornekte, gerc;ekle
�en saldmmn gerilimi artuacak bir canland1rmasm1 isteyebi
lirsiniz. Veya jennifer'm bugtinkti hayatmda ne yapngm1 gos
termek isteyebilirsiniz: evden c;1kmaya korkuyor mu, yoksa 

2) Kullamlan terimler arasmda kimi ince farkhhklar olsa da c;:ogu zaman birbirlerinin 

yerine kullamldtklan ic;:in hepsini bir araya getirdik. 
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saldmya ugrad1g1 parkta yeniden ytirtimeye ba�lad1 mt? jenni
fer'm ruhsal durumunu aktarmak ya da nedensiz ve sansasyo
nel olmamak ko�uluyla saldmyt hattrlatmak i<;in daha soyut 
gortinttiler kullanmak isteyebilirsiniz. Bu ttir gortinttiler filmi
nize inamlmaz bir anlam ve derinlik katabilir ve <;ogu zaman 
ekranda konu�an birinden <;ok daha fazla etkilidirler. Bu aym 
zamanda, tekrar jennifer'la alan sohbetinize dondtigtintizde 
onun ytiztinti gormenin daha etkili olmas1 ve soylediklerinin 
daha dikkatli dinleyecegi anlamma gelir. 

Bu benzersiz gorsel tarzda dti�tinmeye ah�mak zaman ahr ve 
baztlan i<;in digerlerine nazaran daha kolaydtr. Acemi belge
selcilerle konu�urken stkhkla film <;ekme eyleminin film yap
mak i<;in yeterli oldugunu dti�tindtiklerini gortirtim. Ve izle
meye dayah film <;ekme tarz1 i�e yarasa da, filme <;ektiginiz ki
�i ve daha onemlisi filminize maddi kaynak saglayan ki�i i<;in 
her zaman uygun olmayabilir. Bugtinlerde televizyon uzun ro
portajlardan ya da uzun stiren <;ekimlerden ho�lanmtyor; sti
rekli degi�en, birbirinin i<;ine ge<;en, birbirini etkileyen hare
ketlilikten ho�lamyor. Roportajlann tizerine gorse} par<;alan 
<;ok ba�anh bi<;imde kullanan <;ok saytda film vardu. jerome 
Berkvens'in mtiteveffa mtizisyen Nick Drake'in ailesi ve arka
da�lanndan ondan fazla ki�iyle roportajlanndan olu�an A Skin 
Too Few: The Days of Nick Drake filmi gorse} anlamda mtithi� 
bir belgeseldir. Film, Drake'in giderek bozulan ruhsal saghgi
m betimlemek i<;in metafor olarak dogayt ve ozellikle mevsim 
degi�ikliklerini kullamr. Filmde bol miktarda doga <;ekimleri, 
ingiltere manzaralan, karh pencereler ve sahil koylerinin uzak 
<;ekimleri yer ahr. �ekimlerin dtizenlenme �ekli ve roportajlar 
arasma serpi�tirilme bi<;imi derinlik katarak zengin ve i<;erigi 
yogun bir film <;tkanr ortaya. Buna ek olarak durgun fotograf
lann zekice ve ustahkh kullamm1 dinledigimiz roportajlarm 
daha da anlam kazanmasma yardtmct olur. Bir ba�ka film, 
Mark Achbar, jennifer Abbott ve joel Bakan'm <;ok uluslu �ir-
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ketlerin rolti, bu �irketlerin anti-sosyal ki�iligi ve dogu�tan ge
len psikopatisine goz atan uzun metrajh belgesel filmi The 
Corporation'du (�irket) . Film, yonetim kurulu ba�kanlan, sos
yal yorumcular ve ele�tirmenlerle yapllan kirk civannda ro
portaj ic;erir ve roportajlar boyunca filme ba�ka bir anlam kat
mam katmaya yarayan, c;ogu eglenceli bolca ar�iv kullamr 
(bkz. 'Oykti Anlatmanm Katmanlan' diyagramL) 

Kurgu ic;in c;ekim yapmak 
Belgeseller gorsel oyki.i anlat1m1 ic;in vard1r ve gorsel �artlar 

ic;inde di.i�tinmeyi asla unutmamahs1mz; sec;ilecek gortinttiler, 
hareketin neyle doldurulacag1 ve sahnelerin oyktiyti istedigi
niz �ekilde anlatmamza nas1l yard1mc1 olacag1. Bu �u anlama 
gelir: Film c;ekme stirecinin her amnda 'Filmim ne hakkmda ?' 
sorusuna cevap verecek durumda olmahsm1z. Yapngm1z her 
c;ekim, sordugunuz her soru ve kameray1 nereye dogrultup 
nereye dogrultmayacagm1z bu soruya verilecek cevapla ilinti
li olmahd1r. Aym zamanda, en basit ifadeyle, yukanda soz et
tigimiz gibi sekanslar halinde c;ekim yapngm1zdan, farkh ac;I
Iar ve farkh c;ekim mesafeleri kullandigmizdan emin oldugu
nuz anlamm1 ta�1yan 'kurgu ic;in c;ekim' yapmamz gerekir. 
Kurguya sua geldiginde kullamlmas1 ic;in yeteri kadar maize
me c;ekmi� olmahsm1z. Yeni ba�layanlarda oltimctil ancak c;ok 
s1k rastlanan bir.hata, a�m derecede fazla c;ekim yap1p aslmda 
anlamlr c;ekimi c;ok az yapmaland1r. Mesela, saatlerce bir ro
portaj c;ekebilirsiniz, gerc;ekte ihtiyacm1z olandan c;ok fazla, 
ama yeteri kadar cutaway gortinttisi.i c;ekmeyi unutursunuz. 
Size, '50 saat c;ekim yaptlm, bunlardan bir film c;1kmah' eda
siyla saatler stiren gtinltik c;ekimlerin verdigi guvenle kurguya 
gelip, aslmda oyktiyi.i anlatmaya yarayacak gerekli gorsel ma
teryalin olmad1gm1 goren ne kadar fazla yonetmenle kar�Ila�
tigimi anlatamam. 

Bir kural olarak 20: 1  oranmdan daha fazla c;ekim yapmama-
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mz iyidir. Bu, kurguda baglanacak her dakika i\in yirmi daki
ka \ekim yapmak anlamma gelir. Belki biraz ileri gidip, gozle
me dayah uzun formath bir film yapacaksamz, 40: 1  oramm 
uygulayabilirsiniz ama bundan daha fazlas1 ba�mlZl derde 
sokmaktan ba�ka bir �ey degildir. Sxra kurguya geldigi zaman 
i\inde debelenmek zorunda kalacagm1z tonlarca gereksiz mal
zemede bogulursunuz. Beceriniz arttik\a neyi <;ekip neyi <;ek
memeniz gerektigini daha <;ok kavrayacagm1zdan <;ekim ora
mmz dti�ecektir. 

Bir ba�ka s1k kar�1la�1lan hata ise bir <;ekimi yeterince uzun 
tutmamakt1r. Bu, ozellikle 'cutaway'ler soz konusu oldugunda 
dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yonetmenler trafigin 
ilerleyi�ini, bir agac1 ya da gun baumm1 birka<; saniyeligine <;e
kebililer. Kurguya girdiklerinde malzemenin <;ok k1sa oldugu
nu ve bo�lugu doldurmaya yetmeyecegini fark ederler. Genel 
bir kural olarak her cutaway <;ekimini en az 1 0  saniye, tercihen 
daha fazla yapmaya gayret edin. Ve akhmzdan saymak yerine 
LCD monitor tizerindeki zaman ayanna bakm ki yamlmaym. 
Duragan gortinttileri filme c;ekerken her zaman gerc;ekte ge
c;en stireden daha uzun gelir, bu nedenle dengeli c;ekim yapu
gmizdan emin olun; a�ag1daki Editor's Pet Hates (Bir Kurgu
cunun En Nefret Ettigi Seyler) konusuna bakm1z: 

BiR KURGUCUNUN EN NEFRET ETTiGi SEYLER 
RUSSELL CROCKETT 
• (ekimlerinize sahip olun! Kurgucular s1khkla sizin ozen

le planlad1gmiz c;ekimleri sizin dti�tindtigtintizden tamamen 
farkh bir �ekilde baglamak istedikleri ic;in en zor i�lerden biri
dir bu. 

• Belli bir ya�m tizerindeki kurguculan bir birahanede otur
mu� ortam sesinden �ikayetc;i olurken bulabilirsiniz. Bu ne
denle, ister bir ekiple, ister kendi ba�1mza bir c;ekim yaparken, 
roportajlar ve anahtar sahnelerin c;ekimi s1rasmda veya sonra-
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smda 30 saniye suresince temiz ortam sesini kaydetmememin 
bir mazereti olamaz. Her zaman bir taraftan bakarken bir yan
dan dinleyin (gozlerinizi kapamayr deneyin) ve ortamm dogal 
seslerini kaydedin. iyi bir kurgucu, filminizi zengin ve ilgin<; 
muzikli ba�ka bir boyuta yukseltirken bundan keyif alacakur. 

• Kameramzdaki aksesuarlan (poz suresi, filtreler, vs) kul
lamrken iyi du$unun. Eger <;ah�ryorlarsa harika. <;:ah�mazlar
sa tam anlamryla yandmrz demektir. Kurgudaki aksesuarlar 
inamlmaz derecede ileri teknolojiye sahiptir ve cammz <;ekti
gi kadar oynayabilirsiniz. 

• Sesle ilgili bir ba$ka ttiyo: araya konacak goruntti par<;ala
nm <;ekiyorsamz ve i�e yarar dogal ortam sesi varsa, futbol
dan, erkek arkada�lardan vs bahsedip konu�arak bunu i�e ya
ramaz hale getirmeyin. 

• Buttin kurgucular az malzemedense fazla malzeme olma
smdan ho�lamrlar; ama makul ol<;uler i<;erisinde. Yanm saat
lik bir film i<;in 300 videokaseti ile <;rkagelirseniz co�kunun 
dramatik bir �ekilde du$eceginden emin olabilirsiniz. 

• Muzik: Mevcut alan her turden be� milyon par<;ayr dogru
dan kurgu sistemine yukleyebilecek olsamz da, yabann bir 
yerde bir film <;ekiyorsamz birka<; dogal muzik kaydetmeye ya 
da yerel CD veya kasetlerden edinmeye <;ah�m. 

• Yatay kaydrrma ve zumlar belgesellerin moda alemine girip 
<;rkarlar ama siz hala �ehrin o muhte$em siluetinin 30 saniye
lik yatay kaydrrmasmr almakta kararhysamz, �unu aklmrzdan 
<;rkarmaym: bu sure 10 dakikahk bir filmin yirmide biridir. 

• Filmi hangi formatta teslim etmeniz gerektigini bildiginiz
den emin olun. Harika <;er<;evelenmi� resimlerinizi kesip bi<;me
niz gerektiginin kurgu suasmda ortaya <;rkmasrm beklemeyin. 

• En onemlisi, seyircinin bakr� a<;rsmdan bakarak du$unmeyi 
unutmaym. Bir seyirci olarak, belirli bir sahneyi sadece ho� go
runup gorunmedigi anlammda degil, bize neler hissettirdigi ve 
oykuye nasll katkrda bulundugu anlammda nasrl yorumlardrk? 
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Bir belgesel filmin katmanlan 
Belgesel bir filmin ozti oyktistidtir. �imdiye kadar ogrendikle

rinize bakarak belgesel filminizi yaratmak ic;:in saylSlz unsur ol
dugunu soyleyebiliriz. Sadece kamera)'l dogrultup, c;:ekim yap1p 
sonra gortinttileri birbirine ekleyerek yap1lacak bir �ey degildir; 
bir filmci olarak daha kapsamh dO�tinmeli ve btittin bu unsur
lann (d1� ses, ac;:1klama, animasyon, uyum, uzunluk ve tarz) na
sll bir araya gelip tamamlanm1� bir film ortaya t;1karacag1 konu
sunda kafa yormahsm1z. Bu diyagram, soz konusu unsurlann 
neler olduklanm dti�tinmenizi saglama)'l amac;:hyor. Esas Kat
manlar, kurgulanm1� bir sahnede birle�tirdigimiz video ve ses 
c;:ekimlerinin unsurlanm gosterir. ikincil Katmanlar, yakla�1m 
ve filmin tarz1 gibi daha soyut kavramlan ifade eder. 

Storyboards - Gorsel Senaryo Taslaklan 
\=ekiminizi planlamanm en iyi yollanndan biri, biraz moda

Sl gec;:mi� olsa da, bir kalem ve kaglt ahp planlad1gm1z c;:ekim
lerin resimli oyktistinti haz1rlamakur (bunu haZirlamak ic;:in 
FrameForge 3D gibi bilgisayar programlan mevcuttur ama be
nim gibi resim konusunda c;:ok kotti olsamz bile kag1t ve ka
lem gerc;:ekten yeterlidir) . 

Gorsel senaryo taslag1, daha kameranlZl elinize almadan fil
minizin neye benzeyecegini gormenin etkili bir yoludur. Aym 
zamanda filme ba�lamadan once kafamzdakini ekibinize gos
tererek anla�abilmek ic;:in yararh bir arac;:t1r. Her c;:erc;:evenin 
kamera ac;:1lan ve c;:ekim mesafeleri dahil c;:ekim tipini goster
diginden emin olun. Aynca c;:ekmek istediginiz btittin cutaway 
gortinttilere, yatay ve dikey kaydumalara, zumlara v.s. yer ve
rin. Filminiz, kurmaca degil de belgesel oldugu ic;:in geli�me
leri her zaman onceden bilemeyebilirsiniz ve gorsel senaryo 
taslagm1zm filmin ortasmda camdan auld1g1 zamanlar olabilir. 
Ama ilk anda bir yap1 olu�turmak onemlidir; filminizi yapar
ken o kadar c;:ok �ey dti�Onmek zorunda kalacaksm1z ki, nas1l 
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Tipik bir Gorse! Senaryo Taslag1 

bir film istediginize dair elinizde boyle bir referans olmad1g1 
takdirde her �eyi unutabilirsiniz. 

1 2- ROPORT A] TEKNiGi 
Roportaj teknigi , belgesel film yap1mmda en fazla goz ard1 

edilen becerilerden biridir. S1khkla, belirli bir konuyla ilgilen
digimiz i�in, sadece kameram1z1 ahp (ya da kameramamm1z1) , 
konumuz olan ki�iyle bulu�ur, konu�mam1z1 yapar, sonra 
kurgu a�amasmda birle�tirir ve buyurun bakahm, mi.ithi� bir 
film yaptlk, diye di.i�i.ini.iri.iz. Oysa ger�ek bundan olduk�a 
zorludur. iyi roportaj yapmak, dahas1 belgesel film i�in iyi ro
portaj yapmak zor ve ozel olarak edinilen bir yetenektir. iyi 
bir roportaj �ogu zaman hikayenizin omurgas1 oldugundan, 
belgeselinizi tamamlayabilir de bozabilir de. Baz1lanmzm fil
minizin ki�isiyle kolayhkla anla�1p uyum saglama konusunda 
dogal bir avantaj1 olabilir. Baz1lanmz �u ya da bu �ekilde ro
portaj deneyimi gerektiren mesleklerden geliyor olabilirsiniz . 
Ama deneyimleriniz bir tarafa ,  daha iyi bir roportaj yapmam
za yard1mc1 olacak baZl temel gostergeler vard1r. 
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Yillard1r belgesel film yapimCilanna yard1m etmekteyim ve 
onlan yan yolda b1rakan �eyin c;ogunlukla ri:iportaj oldugunu 
gi:irdtim. Bu nedenle, belgesel ri:iportajl yi:inetmenin i:inemli 
KURALLARININ listesini i:izetlemeye c;ah�t1m. 

KURAL BiR - FiLMiNiZiN NEYi ANLATTIGINI BiLiN 
Filminizin neyi anlatt1gm1 bilin . . .  Bu noktadan kitap boyun

ca bahsettim zaten ve gerc;ekten ama gen;ekten c;ok i:inemli ol
dugu ic;in burada tekrarhyorum ! Eger filminizin konusunu 
bilmezseniz o zaman ri:iportajm da neyi kapsayacagm1 bile
mezsiniz. Filmi hakkmda ortalama bir bilgisi olup ri:iportajl 
c;eken ve s1ra c;ekimlere bakmaya geldiginde gerc;ek bilgiye sa
hip olmad1klanm, dogru �ekilde anlatamad1klanm gi:irtince 
a�m derecede hayal kmkhg1 ya�ayan o kadar c;ok yi:inetmen 
tamdnn ki. Filminizin neyi anlamgm1 bilmek sadece filmin 
ana konusunu bilmek degildir, bakl� ac;miZin ne oldugunu, 
tarzm1zm ne oldugunu ve i:iyktintiztin ne oldugunu bilmektir. 

Ornegin, 'Hapisteki genc;ler hakkmda bir belgesel yapmak 
istiyorum,' ifadesi ilginc;tir ama filminiz hakkmda c;ok az �ey 
anlatlr. Bir y1l boyunca c;ekim yap1larak bir grup gene; suc;lu 
hakkmda gi:izleme dayah olarak yap1lan bir belgesel mi? 
Genc;lerin kendilerini hapiste nas1l hissettiklerine clair ara�tlr
maCI bir belgesel mi? Hapishanelerdeki uyu�turucu kullamm1, 
istismar ve kendine zarar vermeye odaklanan bir film mi? Ya 
da (BAFTA i:idtillti belgesel Feltham Sings gibi) ytldiZlan gene; 
suc;lular olan mtizikal bir belgesel mi? Bunlann hepsi iyi ola
sihklar ve her birinden e�siz bir film c;1kar. Ama ba�lang1c;ta 
bunu bilmezseniz, yapmakta oldugunuz filme uygun ri:iporta
ji nasrl olu�turacaksm1z? 

KURAL iKi - HAZIRLIK, HAZIRLIK, HAZIRLIK 
Bu kural filminizin neyi anlatt1gm1 bilmeyi takip eder. Bir 

ri:iportaj yapmadan once mtimktin oldugunca haz1rhkh olma-
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llSlmz. Bu sadece roportaj yapacagmtz ki�i hakkmda mtimktin 
oldugunca �ok �ey bilmek degil, aym zamanda konu hakkm
da da olabildigince �ok �ey bilmek anlamma gelir. Sizin hak
kmtzda ya da tart1�1lan konu hakkmda hic;bir �ey bilmeyen bi
ri ile gorti�me yapmak kadar endi�e verici bir �ey yoktur. Da
hasi, konuyu bilmezseniz, gerc;ekten dogru sorulan soracagt
mzl nas1l bilebilirsiniz? Irak'ta esir olarak tutulmu� biriyle ro
portaj yaptigmlZl dti�tintin. Ortalama bilgi dtizeyinde bu ki�i
ye esaretin nasll bir �ey oldugunu, sevdiklerini ozleyip ozle
medigini, oradan sag c;tkacagtm dti�tintip dti�tinmedigini so
rarstmz. Ama iyi bir ara�tlrma yapt1ysamz, sorgu alamm ge
ni�letebilirsiniz. Bunahma girdi mi, panik nobetleri gec;irdi 
mi, umudunu yitirdi mi? Kac;mlma olaylannda korkunc; bir 
�iddet, endi�e ve korku patlamastyla sonlanan uzun stkmtl do
nemleri ya�amr s1khkla. Ki�inizin hissettigi bu muydu? Pek 
c;ok tutsak ic;in, ozellikle esaretin uzun stirmesi halinde, hij
yen eksikligi dayamlmas1 en gtic; �eylerden biridir. Ve bir de 
tutsaklarm kendilerini esir eden ki�iye zamanla yakmhk duy
masi demek olan me�hur Stockholm Sendromu vard1r. Bu si
zin karakterinizin ya�ad1g1 bir �ey midir? 

Eger bu bilgiye sahip degilseniz, boylesi bir roportajm hak
kt olan olc;tide zenginligi elde etmeyi ba�aramayabilirsiniz. 
Roportaj yapt1gm1z ki�inin btittin bu bilgileri anlatacak kadar 
konu�kan oldugunu farz etmek de yeterli degildir; insanlarm 
genellikle sizin ne bilmek istediginiz konusunda bir fikirleri 
olmaz ve sordugunuz sorulann baz1lanm dti�tinmezler bile. 

KURAL UC:: - UYUM iN�ASI ONEMLiDiR 
Psikolojik ara�tlrmalar, insanlann birinden ho�lamp ho�lan

madiklan konusunda c;ok c;abuk, ozellikle kar�tlanndaki ki
�iyle sm1rh bir zaman gec;ireceklerse genellikle ilk be� dakika 
ic;inde bir yargtya vard1klanm ileri surer. Bu demektir ki, ge
rek ilk ara�t1rma a�amasmda gerekse roportajmtz s1rasmda ro-
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portaj yapt1gm1z ki�iyle s1k1 baglar kurmak ic;in mtimktin olan 
her �eyi yapt1g1mzdan emin olmahsm1z. Bu durum ic;in genel 
bir yakla�1m, iyi haz1rlanm1� olmak, nazik bir tavu takmmak, 
kar�1mzdaki ki�inin dtinya gorti�tiyle empati kurmakt1r. Ama 
daha ozel anlamda, farkmda olmadan aramzdaki dostane ili�
kiyi sabote edecek ve s1k1 baglar kurmamza engel olacak hata
lar yapmad1gm1zdan emin olmahsm1z. Roportaj yap1lan ki�i
lcrle, ozellikle ilk defa kamera ontine. c;1kanlarla c;ok hassas 
durumlar ya�anmas1yla s1khkla kar�1la�1hr. Baz1 yonetmenler 
bir belgeselde olmay1 Katoliklerin gtinah c;1karma odasmda 
bulunmaya benzetirler. C::ogu zaman roportaj yap1lan ki�ilerin 
doktiltip sac;1lmalan, hayat hikayelerini anlatmalan beklenir, 
bu durumda kendileriyle roportaj yapana, yani size gtivenebi
leceklerini hissetmeleri onemlidir. 

KURAL DORT - KAMBUR DURMAYIN, SUREKLi 
KIPIRDANMAYIN YA DA SAKALINIZLA OYNAMAYIN !  
i�te size yapmamz ic;in bir deney. Bir ktittiphaneye gidin ve 

kitap okuyan ya da c;ah�an insanlan izleyin: hepsinin vazgec;e
medigi bir k1p1rdanmas1 oldugunu goreceksiniz. Bu ayaklan
m vurmak olabilir, elinde bir kalem dondtirmek, sac;lanm kl
vumak, dudagm1 emmek ya da sakahyla oynamak olabilir. 
Btittin bunlar, her �eye ragmen, yapt1klan i�e odaklandiklan
nm i�aretidir. �imdi sizinle roportaj yapan bir film yapimcisl
nm deli gibi bacagm1 oynatt1gm1 dti�tintin. Belki tamam1yla 
dikkat kesilmi�tir ama size daha c;ok sab1rs1zlamyormu� ya da 
s1k1lmi� gibi gortinecektir. Bu ytizden en azmdan belgesel ro
portaji s1rasmda uyamk olun. 

KURAL BE� - ETKiN DiNLEME, DiNLEMENiN TEK 
YOLUDUR 
Bu da psikolojik algmm bir ba�ka cevheri. Eger bu bOltimti 

ben size ytiksek sesle okuyor olsayd1m, her birkac; dakikadan 
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birinde <;ogunuz okudugum $eyden kopacaktm1z. Bu, stkllma
mzla ilgili bir $ey degil, dinlemenin olduk<;a fazla gayret ge
rektirmesi ile ilgilidir ve boyle bir <;abay1 stirdtirebilmek ge
nellikle gti<;ttir. Pasif dinleme ile aktif dinleme arasmda temel 
bir fark vard1r. Aktif dinleme, diger ki�inin anlatttklanna tam 
olarak odaklanan, mesajtn i(erigi ile mesajtn vurguladtgt heye
can ve duygulammlan anladtgtnt teyit eden dinleme �eklidir. 
Kar�mtzdaki ki�iyi etkin bir $ekilde dinlediginizi ona goster
menin saylSlz yolu vardu. Ba�mm sallaym, ilgilendiginizi gos
terin ve onun soylediklerini dogru olarak anlad1gmtza onu ik
na edin. Bunu ba$armanm bir yolu, kar�mtzdakinin soyledik
lerini ozetlemek ya da sozlerinden almt1 yapmak olabilir; or
negin: ctimlelerini tekrarlayarak ki$inin soylediklerini netle�
tirin ve sizin anlaml$ oldugunuzu ona hissettirin. Soztinti kes
mekten ka<;mm ve size soylenen her �eyi <;tlgmca yazmamaya 
<;ah$m; buna gerek yok ve eger yeteri kadar hazuhkhysamz 
soracagmtz sorular i<;in not defterine bakmaya da ihtiyacmtz 
olmaz. Biriyle roportaj yaparken bir soma soracagmtz soruyu 
dti�tinmemeye <;ah�m. 

Etkin dinlemenin bir ba$ka anlam1, soylenenlerin alt metni
ni okumakt1r. Kelimeleri sadece dinlemekle kalmaym, keli
melerin ardmdaki anlamlara da bakm. Birisi, gortintirde ger
gin ve sinirli dururken, iyi ve rahat oldugundan m1 soz edi
yor? Sozleri inandmCI ml, yoksa oyktistintin ba�ka bir katma
m m1 var? <::ogunlukla pek <;ok �eyi ortaya <;Ikardtklanndan 
bu alt metinlere bakm. 

KURAL AL TI - SESSiZLiGiN GUCU 
Bunu sa<;ma bulabilirsiniz ama sessizlik bir belgeselci olarak 

elinizin altmdaki en gti<;lti fakat en az yararlamlan durumlar
dan biridir. Bazen insanlarla roportaj yaparken sessizlikten 
korkanz ve bo$lugu hemen bir ba$ka soruyla doldurmaya <;a
h�tr ya da roportaj yapttgtmtz ki�inin sorulara cevap vermesi-



Andy Glynne 1 5 1  

nin bu  kadar uzun stirmesi kar�1smda sab1rs1zhk belirtileri 
gosteririz. Ama bir roportajdaki sakh cevherleri buldugumuz 
zamanlar bu sessizliklerdir genellikle: sonradan akla gelen 
keskin can allCl dti�tinceler, if�aatlar, ki�inin i<; dunyasm1 d1�a 
vurdugu duygusal bo�almalar. Sessizligi dogru kullanmak de
neyimle kazamlan ogrenilmi� bir beceridir. Huzurlu ve huzur
suz sessizlik arasmdaki fark1 <;ogunlukla hissedebilirsiniz; 
eger birincisi ile kar�1 kar�1yaysamz sabuh olun ve roportajm 
nefes almasma izin verin, <;ogunlukla roportaj yapngm1z ki�i
nin a<;Iga <;Ikaracaklan kar�lSlnda �a�uacaksm1z. 

KURAL YEDi - KURGU ic;iN ROPORTAJ YAPMA 
Herhangi bir bara gidip sohbet eden insanlan izlediginizde, 

hepimizin sohbet ederken kar�1m1zdakine sesli destek verdigi
mizi fark edersiniz. ister 'Hmm' diye ses <;1kararak, ister inle
yerek ya da k1ku k1ku gtilerek sohbete destek saglanz. Bu mi
nik sesler <;ogunlukla 'minimal ytireklendiriciler' olarak bili
nir, <;tinkti yapt1klan i�, sohbeti devam etmesi i<;in ytireklen
dirmektir. Bununla birlikte <;ogu belgesel filmde roportaj ya
pan ki�i ne gortiltir ne de i�itilir. izleyici roportaj yap1lan ki�i
nin 6ntinde filmi <;eken biri, bir ses kaylt<;ISl ve bir kamera
man oldugunu unutur neredeyse. Bu gibi durumlarda ropor
taj i  yapan, normal bir sohbetin par<;as1 olan cesaretlendiricile
ri kullanamaz ve bunun yerine sessiz kalma geregi duyar. Bu
nun nedeni, mikrofonun - roportaj yapllan ki�inin yakasma 
tak1h kti<;tik bir yaka mikrofonu bile olsa - odadaki en kti<;tik 
sesi alacak olmas1d1r. Roportaj yapan ki�i sessiz kalmad1g1 tak
dirde s1ra filmin kurgusuna geldiginde btittin bu can sik1c1 ho
murtular, inlemeler, k1kudamalar, i<; <;eki�ler arka planda du
yulacaktir. Bu nedenle duygulan sessizce iletme becerisini ge
li�tirmek 6nemlidir. 

Buna Kurgu A}amast ir,;in Roportaj denir ve kurgu a�amasm
da roportaj yapllan ki�inin gortinmez kilmmasl i<;in gereken 
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tekniklerden bahseder. Bununla ilgili bir ba�ka ornek, soruyu 
cevabm ic;ine yerle�tirme meselesidir. Ornegin ben roportaj 
yapan ki�i olarak size kahvaluda ne yediginizi sorsam, basil 
bir cevapla 'k1zarm1� ekmekle <;Irpilmi� yumurta' diye kar�1hk 
verebilirsiniz. Gelgelelim, benim sesim ve dolaylSlyla sorula
nm filmden <;Ikanlacag1 ic;in sizin yamtm1z oldukc;a anlams1z 
olacaktu. Bunun yerine, bir �ekilde farkh bir cevap vermenizi 
saglamam1z gerekir. Sizin soylemeniz gereken: 'Bu sabah kah
valtida k1zarm1� ekmekle <;Irpllmi� yumurta yedim,' demeniz
dir. Bunu yapmamn en kolay yolu, roportajm ba�mda sizden 
sorulanm1 cevaplanmzm ic;ine yerle�tirmenizi istememdir. 
i�in dogrusu, roportaj yap1lan ki�ilerin hepsi bunu anlamaz ve 
anlasalar bile roportajm bir yerinde �a�maz bir bic;imde unu
turlar. Durum boyleyse, roportaj yapugm1z ki�inin eksiksiz 
cevap vermesini saglamak ic;in becerilerinizi bir bic;imde geli�
tirmeniz gerekir. Yukandaki ornege donersek, kar�Imzdaki 
ki�iye uyand1ktan itibaren sabah yapt1klanm anlatmasm1 ister 
ve anlat1mmm bir yerinde, 'Ve soma kahvaluda . . .  ' diye ba�la
yan ciimleyi kurmasm1 beklersiniz. 

Eger kendinizi filmden <;Ikaracaksamz kapah sorular sor
maktan kac;mmallSlmz. Sayle ki, 'Ac1 c;ektiniz mi?' ya da 'Bu 
sizi altiist etti mi?' gibi sorular 'Evet' ya da 'Hay1r' gibi cevap
lara zemin haz1rlad1gmdan kurgu a�amasmda anlams1z bir so
nuc; ortaya <;1kar. Bu yuzden 'Bu size ne �ekilde ac1 verdi?' ve 
'Bu size ne hissettirdi? '  �eklinde ac;1k sorular yoneltmeye c;ah
�m. Bu tiir sorular onlan daha a<;Iklayicl kar�1hklar vermeye 
yoneltir. 

KURAL SEKiZ - YORESEL BiLGiYi ASLA HAFiFE 
ALMA YIN 
Roportaj yapngm1z ki�inin kultiirel alt yaplSlm anlamamz 

gerc;ekten c;ok onemlidir. Bu bilhassa ulke d1�mda film yaptl
gimizda onemlidir ama kendi iilkemizde bizimkinden farkh 
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ctnik ya da ktilttirel alt yap1ya sahip insanlarla roportaj yapar
ken de aym �ey soz konusudur. Duru� �eklimiz, kullandigimiz 
scs tonu ve insanlara hitap bic;imimiz ktilttirden ktilttire fark
lthk gosterir ve siz farkmda olmadan insanlan gticendirebilir
siniz ki bu da kurmaya c;ah�ngm1z ili�kiyi zedeler. Ornegin bi
riyle roportaj yaparken dtizenli goz temas1 onemlidir. Ancak, 
I3anhlar ic;in makul olc;ti kabul edilen goz temas1 diger ktilttir
ler i<;in oldukc;a zor olabilir. Soz gelimi japonya'da dinleyicile
re goz temasmdan ka<;mmalan i<;in konu�anm boynuna odak
lanmalan ogretilir ve bu nedenle sizin tehditkar bir �ekilde 
(onlann algllad1klan bu olacaktu) goztintizti tizerlerine dik
me <;abamzdan rahats1z olabilirler. Alt yap1 ara�tumamz1 ek
siksiz yapt1gm1zdan emin olun. 

KURAL DOKUZ - iYi SORUSTURMA I KOTO 
SORUSTURMA 
Bir roportajcmm en onemli becerilerinden biri dogru soruyu 

ne zaman ve nas1l soracagm1 bilmesidir. Kural Yedi'de filmin 
kurgu a�amasmda i�e yarayacak soru sorma yollanm tarn�nk, 
ama aym zamanda sordugunuz sorulann dogasm1 da hesaba 
katmamz gerekir. Gizli varsay1mlarla dolu yon!endirici soru!ar 
sormaktan ka<;mmaya c;ah�m. Bu soru �ekline ornek; 'Samnm 
bundan soma kendinizi <;ok kotti hissetmi�sinizdir, oyle mi?', 
ya da 'Ohhh! <::ok heyecan verici olmah, degil mi?' Kar�Imzda
kiyle empati kuran ifadelerle yonlendirici sorular arasmda fark 
vardu; ikinci ttir sorular, roportaj yapllan ki�iyi aslmda hisset
meyi cevaplar vermeye yoneltirler ve bu da filmin gtivenilirli
gini yitirmesiyle sonuc;lanabilir. SorulannlZl mtimktin oldu
gunca ac;1k sec;ik sormaya c;ah�m. Roportaj yap1lan ki�inin an
lamayacagi karma�1k bir dil kullanmaym, bu onlan korkutabi
lir de. Son bir nokta daha: aym ctimle ic;inde birden fazla soru 
sormaktan kac;mm. Hepimiz bunu yapmaya egilimliyizdir, or
negin: 'Michael'a a�1k oldugunda neler hissettigini bana anlata-
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bilir misin? Gen;ekten farkh m1yd1? Kafandan neler ge<;iyor
du?' Burada ti<; farkh soru var ve roportaj yapugm1z ki�inin 
ti<;tine de cevap vermesi neredeyse ihtimal d1�1. 

KURAL ON- KiSiSEL TARZINIZI GELiSTiRiN 
Siz bir Morgan Spurlock, bir Michael Moore ya da Nick Bro

omfield misiniz? Roportaj1 kurgu i<;in yapmamay1 tercih etmi� 
ve kendinizi filmde tutmaya karar vermi� olabilirsiniz. Gtizel, 
ama bunu yapmaya neden karar verdiginizi bildiginizden ve 
yapmaya <;ah�t1gm1z film i<;in bunun en iyi ara<; olup olmadi
gmdan emin olun. Oyleyse, ne ttir roportajlarda kendinizi ra
hat hissettiginizi goz ontinde bulundurun; baz1lan bir seri ka
tille ili�ki kurmaktan <;ok tedirgin olurlar ve onun hakkmda 
degil ayrmuh bir film yapmak aym mekanda bile bulunamaz
lar. Baz1lan fazlas1yla ozel sorular sormaktan huzursuz olur
ken, bir k1sm1 da BBC'de yaymlanan HardTalh programmdaki 
gibi ara�tumaCI ve agresif roportajlarda kendilerini iyi hisse
derler. Kendinizi roportaj yapt1g1mz ki�iye a<;manm, samimi
yetinizi artmp, benzer deneyimleri sizin de ya�ad1gm1z1 soyle
menin sizin i<;in uygun oldugunu mu dti�tintiyorsunuz yoksa 
belgesel filmcilerin her zaman tarafs1z kalmas1 gerektigini mi? 
Bu sorulann bir dogru ya da yanh� cevab1 yoktur. Onemli olan 
sizi neyin rahat ettirecegini ve kendi limitlerinizi bilmenizdir. 
Hentiz kendi ki�isel tarzmlZl bilmiyor olabilirsiniz, ama bir 
tarzm1z olacagmm farkma varmamz onemlidir ve bu yonete
ceginiz roportaj ttirlerini, yapacagm1z filmleri etkileyecektir. 

13- HiKA YE ANLATMA SANATI 
Kitabm bu k1sm1 az once yukanda okudugunuz teknik ozel

liklerden biraz uzakla�1p nefes almamz1 saglayacak ve umanm 
size hikaye anlatma ve filminizin kapsamh oyktisti tizerine bi
raz dti�tinme fusat1 verecek. Btittin belgesel filmier bir hikaye 
anlaurlar ve teknik becerileriniz, karakterleriniz, gorse} senar-
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yo taslaklanmz, ara�tlrmalanmz ne kadar iyi olursa olsun, fil
miniz iyi bir oykti ile desteklenmedikc;e, btittin bu unsurlann 
derlemesinden ba�ka bir �ey degildir. Ve i:iyktintin bir �ekilde 
kurguda ortaya pkacagmi dti�tinerek oltimctil bir hata yapma
mahsmlz. Oyktintin ne oldugunu bilmek ve onu c;ekmek zo
rundasmiz. iyi bir kurgucu bir oyktiyti daha da iyi hale getire
bilir ama ortada oykti yoksa sihir yaparak oykti yaratamaz. 

Birinci boltimde iyi fikirlerin kaynagmdan si:iz etmi�, filmi
nizin etrafh bak1� ac;lSl ve tarz1yla ilgili belirli sec;imler tizerin
de dti�tinmenin denemesini yapm1�t1k. Bu fikirlerden bazilan
mn akhmzm bir ko�esinde kald1gm1 umarak �imdi de oykti 
i.izerine dti�tinelim. 

Oykti anlatma, belgesel filmlerin c;ah�ma alam degildir; aslm
da c;ok az ki�i belgesellerin gerc;ekten bir i:iykti anlatt1gm1 dti
�i.intir; ama anlat1rlar ve eger seyircinin ilgisini ele gec;irmek is
tiyorsamz bunu yapmamz gerekir. Ve gerc;ekligi sadece belge
liyor olmamz ( Grierson'un deyimiyle gerc;ekligi yorumlama
mz) filminizin bir i:iyktisti olmayacag1 anlamma gelmez. Kur
maca filmler, k1sa hikayeler ve romanlann hepsi i:iyktiler anla
tular ve t1pk1 belgeseller gibi kimi ortak i:izellikleri payla�1rlar. 

GiRi�, GELi�ME VE SONU<; 
Belki bu c;ok a�ikar ama filminizin boyle bir yap1smm alma-

51 i�leri kolayla�tuacaktu. Gerc;i herhangi bir yaplSl olmayan, 
hikaye anlatmayan filmlerin de ayn bir yeri vardu ama onlar 
bu kitabm konusu degiller. 

Tarihi antik c;aglara uzanan (aslmda giri�, geli�me ve sonuc; 
ifadesiyle kavram1 ortaya koyan Aristo'dur) ve i:iykti anlat
makta yaygm kullamlan bir arac; giri�, geli�me ve sonuc; birbi
rine baglanan 'tic;; bi:ili.imltik' bir yap1du. 

Esas itibariyle Birinci Bi:iltim i:iyktiyti kurar. Karakterler ve 
c;;at1�ma tanltlhr. �imdi bir dakikamlZl aymp bunu dti�tinelim. 
Werner Herzog'un Grizzly Man (Ay1 Adam)'!, Alaska'da l3 ya-
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zm1 <;ogunlukla tek ba;;ma ge<;iren filmin ana karakteri Ti
mothy Treadwell'i bize hemen tamur. Filmi izlerken ilk be;; 
dakika i<;inde Timothy'nin ayilarla ge<;irdigi bir yaz oldtigtinil 
ogreniriz . Bu bilgi, filmin tadm1 ka<;1racag1 yerde hikayenin 
ba;;lamasma ve filmin geri kalanmda olacaklar hakkmda bilgi
lendirmeye yard1mc1 olur: ana karakterin kim oldugunu ve ol
dtigtinti biliriz ve bu bilgi bizi filmi izlemeye zorlar. Temel <;a
ti;;ma dogmu;;tur ve bunun nas1l oldugunu merak etmeye ba;;
lanz; ay1lan anlad1gm1 ve onlarla ileti;;im kurdugunu iddia 
eden biri nasil olmu;; da onlar tarafmdan oldtirtilmti;;tilr. 

<;at1;;ma iki nedenden dolayt onemlidir. Birincisi, ilgi <;ekici
dir. Btitiln yonelim ve gtidtilenmelerin dogas1 bu ;;ekilde degil
dir; ornegin ailesini tatil i<;in Pennsylvania'dan California'ya 
gotilren biri hakkmda film yap1yor olsam, eger bizzat karak
terler ilgi <;ekici tiplerse, filmde kimi eglenceli anlar olabilir, 
ama bu otomatikman merak uyand1ran bir bak1;>1 saglamaz. 
Ama size aym ailenin kendilerinden aynlm1;; olan ogullanyla 
yirmi y1l soma ilk kez California'da kar;;1la;;acaklanm, annesi
nin oglunun oldi.igtinti sand1gm1 soylersem film biraz daha il
gi <;ekici hale gelir. Ve oglanm, ailesinin gelmek tizere oldu
gundan haberi olmad1gm1, ailenin ise dini inan<;lan nedeniyle 
otomobille gitmeyi reddedip yolcugu bir at arabas1yla yaptlk
lanm eklesem film <;ok daha ilgi <;ekici hale gelir. <;atl;;malar 
bizi me;;gul eder ve filmin geri kalamnda cevaplanacagm1 um
dugumuz sorular sormam1za fusat tamr. Ba;;aracaklar m1? At 
arabas1yla yolculuk etmeleri konusunda insanlar ne dti;;tine
cekler? Ogullannm tepkisi ne olacak? Ogullan neden aileden 
aynlm1;;? Bu ;;ekilde devam eder. 

izlediginiz belgesellerin <;ogu az ya da <;ok <;at1;;malann tize
rine kuruludur. Kevin Macdonald'm Touching the Void'i (Bo;;
luga Dokunmak) bir ke;;if gezisindeki dagCilann gortintilstiy
le ba;;lar. ilk sahne bitmeden dagCilardan biri olan Joe Simp
son'u olilmtin e;;igine getiren korkun<; bir olay ya;;and1gm1 og-
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renirizo Filmin geri kalanmda evine nas1l geri donecegini ve 
ipi keserek o korkunr; kazaya neden olan arkada�1yla nas1l 
yiizle�ecegini merak ederizo Morgan Spurlock'un Super Size 
Me'si (�i�ir Beni) daha ilk sahnede Spurlock'u ve filmin oner
mesini bize sunaro Bir ay boyunca McDonald's iiriinleri di�m
da bir �ey yemeyecektir. Saghk kontroliinden ger;ip sonraki 30 
giin boyunca uymak zorunda oldugu kurallan haz1rlad1gmi 
gortiriizo Ve bOylece r;au�ma olu�uro Saghg1 bozulacak m1? 
Ona ne olacak? Bunlar bizi filme bagh tutan sorulard1r. Tabii 
ki filme ilgimizin stirmesi ikinci ve Or;uncti Boliimtin nasll ol
duguyla baglant1hdir ama en azmdan ar;1klama ve filmin ilk 
hamlesi olu�turulmu�turo Bu �ekilde anlatmaya devam edebi
lirim, ama bir dahaki sefere bir belgesel izlediginizde filmin 
yap1s1m, karakterlerin tamt1mm1 ve r;at1�may1 ara�tmn; btittin 
bunlann c;ogunlukla ilk boliimde, genellikle de filmin ilk tir;
te birlik k1smmda oldugunu fark edeceksiniz o 

Genellikle filmin en uzun k1sm1 olan ikinci Boliim'de olu�tu
rulmu� olan c;au�ma derinle�ir ve nihai amaca ula�manm onli
ne c;1kan yeni engeller tamuhr. Touching the Void'de joe yalmz
ca dii�iip bacagm1 k1rmakla kalmam1�, aym zamanda bir buzul 
c;atlagmda klSllmi�tlr. Morgan Spurlock'un saghg1, doktorlan
nm sadece McDonald's iiriinlerinden olu�an beslenmesini der
hal b1rakmasm1 soyledikleri noktaya kadar giderek bozuluro 

Genellikle en k1sas1 olan Oc;uncti Boliimii r;au�manm r;o
ziimlenmesine odaklamr. joe Simpson kendinden gec;mi� bir 
halde ama iyi durumda kampa ula�1ro Morgan, c;ok s1kmt1h 
gorevini yapmaya devam eder ve bizler McDonald's'm olum
suz etkilerini gortirtizo Boyle devam eder 0 0 0 

Or; bolumlu yap1 filminizin oykusu uzerine du�unebilecegi
niz yollardan yalmzca birisidir. Btittin bunlar c;ok karma�1k 
geldiyse, o zaman bir ad1m geri atm ve seyrettiginiz filmleri, 
okudugunuz kitaplan dii�tinerek kendinize sorun: 'Onlan il
ginc; k1lan nedir?' ve 'Onlan izlemekten ya da okumaktan ne-
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den sikilmiyorum?' Cevap her zaman ic;in filmin yap1smda vc 
oyku anlatma gerec;lerinin kullammmda yatar. Bu nedenle en 
onemli �ey -her �eyin otesinde- seyircinin ilgisini canh tut
maktir. Simdiye dek, elinizin altmda c;e�itli katmanlar ve arac;
lar oldugunu anlam1� olmahsm1z ve kitabm bir sonraki bolti
munde kurgu konusuna geldigimizde becerikli ve ak1lhca bir 
kurgunun bir oykuye nasll hayat verebildigini goreceksiniz. 

Tarz ve yakla�1m, iyi hikaye anlatmamn onemli unsurlann
dandir. Y1llar ic;inde belgesel filmlerin degi�tigini fark etmi� 
olmahsm1z. Eskiden, diyelim ki on yll once televizyonlarda 
yaymlanan belgesellerin c;ogu bugun art1k yapllm1yor. insan
lan etkilemenin ve eglendirmenin yontem ve arac;lan degi�ti, 
bu yuzden oykunuzu du�unurken bunu akhmzm bir ko�esin
de tutmahsm1z. Ornegin, yakm zamanda uluslararas1 �irket
lerle ilgili iki Amerikan filmi yaplld1. Biri The Corporation di
geri Robert Greenwald'm WalMart: The High Cost of Low Pri
ce (WalMart: Dii.�ii.k Fiyatzn Yii.ksek Bedeli) . Benim fikrime go
re (siz kanlmayabilirsiniz) WalMart amac;lad1gma ula�ama
yan, umulan ba�any1 yakalayamayan bir filmken, The Corpo
ration insam tam anlam1yla ic;ine c;eken bir filmdi. WalMart, 
�irketin ic;ini bilenlere buyuk olc;ude ula�m1� olsa da, hikayesi 
akiCihktan uzak, kamera zaman zaman c;ok kottiydu, ama 
hepsinden onemlisi filmi ilgi c;ekici bir belgesel yapacak olan 
bir yazarhktan ve tarzdan yoksundu. Bu yuzden, 'liberal kure
sellik kar�ltl' kategorisine at1lacak diger bir suru filmden biri 
oldu. Diger yanda The Corporcition'm guc;lu bir tarz1 vardu. 
Esas olarak 40 �irket c;ah�am ve ele�tirmenle yap1lan roportaj
lardan olu�makla birlikte, kurgusu, belgelerin, resimlerin, fo
tograflann duzenlenmesi, kurgusunun �ekliyle ilgi uyand1ran 
bir oyku yaranhr. Filmin benzersizligi yakla�Immdadir; film, 
uluslararas1 �irketlerin ne kadar kotti oldugunu anlatan ko
nu�malar yerine, bir �irket eger insan olsayd1, nas1l biri olur
du, sorusunu ortaya artar. Cevap: Psikopat. Ve filmin devam1 
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bu metaforu btiytik bir ba�anyla irdeler. 
Marc Singer'in Dark Days (Karanhk Gtinler)'i de ana temasi

m e�siz ve <;ekici tarz1yla sunar. New York'un metruk metrola
nnda ya�yan insanlarla ilgili bir filmdiT. Ama filmin 16  mili
metreye <;ekilen siyah beyaz, ptittirlti gortinttileri ve DJ Sha
dow'un mtizigi filme ozel bir estetik ve hareket katar. Bu durum 
kameramn ontindeki ger<;egi <;arpltmaktan ziyade filme ozel bir 
cstetik kazandmr; begenseniz de begenmeseniz de filmi belirler 
ve seyirci olarak bizim izledigimiz ko�ullan olu�turur. 

Michael Moore da hikaye anlatmak i<;in belli bir kitleden zi
yade geni� kitleler tarafmdan begenilen ilgin<; yollar bulmu�
tur. Bowling for Columbine ve Fahrenheit 911 1 Amerikan toplu
munun aCimasiz ger<;ekleriyle mizah1 harmanlar; filmier hem 
didaktik hem de eglenceli olmay1 ba�anrlar ve bu ytizden belli 
bir kesime hitap etmek yerine daha geni� insan topluluklanna 
ula�1rlar. Peki Moore bunu nas1l yap1yor? Her �eyden once 
kendini filme koyuyor. Roportajlanndaki Sokratesvari yontem, 
hicvi kullanmas1, filmlerindeki 'sokaktaki adam' karakterleri 
ve duru anlat1m1 seyircinin kolayhkla ana konuya baglanmasi
m saghyor. Aynca ar�ivi, haber gortinttilerini, hareketli grafik
leri ve eglenceli animasyonlan da ba�anyla kullamyor. 

Tarz, yakla�1m ve iyi bir oykti iyi bir belgesel filmin seyirci
nin ilgisini <;eken ve bu ilgiyi canh tutan anahtar bile�enlerin
den birka<;1d1r. Kitabm bu noktasmda yapmak istediginiz 
filmier konusunda kafamzda bir ya da birka<; fikir olu�mu� 
olabilir, hal boyleyse bir seyirci olarak bu filmi nas1l gorecegi
nizi dti�tintin. Ne sizi filme ilgili tutard1? Etkileyici bir hikaye 
nas1l olurdu ve hangi tarz ile yakla�1m1 kullamrd1mz? �imdi
ye kadar i�lerin yans1 halledildi; filmin temel bile�enleri yerle
rini ald1. Diger yans1, K1s1m 3'te okuyacagm1z kurgu kismm
da yap1lacak. 
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14- PRODUKSiYONUNUZU YONETMEK 
Baz1lan ic;in i�in bu k1sm1 belgesel yapmanm en az ilgi c;eki

ci olan yamd1r. Digerleri ic;in yap1m1 hayata gec;iren heyecan 
verici aynnnlardu. Siz nas1l hissederseniz hissedin, kurallar, 
formaliteler, butc;eler ve evrak i�leri filminizin vazgec;ilmez bi
le�enleridir. Filminizi ister evinizde ucuz bir kamerayla tek 
ba�m1za c;ekin, ister geni� bir ekiple birlikte degi�ik mekanlar
da c;ekin, iyi prodtiksiyon yonetimi size filminiz hakkmda da
ha aynntlh dti�tinmenizde yard1mc1 olacak ve bir sfirti onem
li sorunun cevabm1 verecektir: 

• Filmimi btitc;eme gore c;ektigimden nas1l emin olabilirim 
ve filmim gerc;ekte kac;a mal olacak? 

• Hem sigorta, saghk ve guvenlik hem de filmimin ic;erigi 
konusunda kendimi muhafaza altma ald1g1mdan nas1l emin 
olabilirim? 

• Destekc;ilerim, mtizigin kullamm1 ve ar�iv de dahil olmak 
tizere btittin gosterimlerin muhafaza altmda olmasm1 nas1l ga
ranti edebilirim? 

• Filmin program1 nedir? Yani, on prodtiksiyon, produksi
yon ve post-produksiyon ne kadar surecek? Filmi ne zaman 
teslim edebilirim? 

• Haklann tebligi ile nasll c,;oztimlenecek? Yani, filmimin kon
trolunu ve mulkiyetini elimden geldigince nasll koruyacag1m? 

FiLMiM GER(::EKTE KA(::A MAL OLUR? 
Filminizin maliyeti, kullandigmiz aletler, ekip ve genel mas

raflara gore birkac; pound ile birkac,; yuz bin arasmda degi�ebi
lir. Bir an ic,;in muhtemelen bir televizyon sipari�i ya da bagim
Slz bir belgesel film olarak filminiz ic;in size odeme yapilmasi
m istediginizi du�tinun. Aynca filmin uluslararas1 dag1t1m1yla 
ilgili buttin haklara sahip olmak istediginizi dti�tintin (ne an
lama geldigini birazdan a<;Iklayacagim).  Simdi, bunu akhm1z-
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da tutarak bi.it<;e olu�turmak i<;in gerekli unsurlann ve ka<;a 
mal olabileceklerinin aynnt1h bir di:iki.imi.ini.i yapacag1z. 

Dii�iik biit<;eli film 
Bi.it<;e konusuna bir ttir i<;erik saglamak i<;in Londra'da ya�a

yan belli biri hakkmda bir film <;ektiginizi hayal di.i�i.inelim. 
Ad1 Geradline ve 26 ya�mda. lslington'da yerel bir kafeterya
da <;ah�1yor, ama bo� zamanlannda lngiltere'de geli�mekte 
olan ve belli bir kesime hitap eden kadm boksu antrenmanla
nna kat1hyor. Ulusal �ampiyonluk kar�1la�masmdan once bir
ka<; oy boyunca onu izleyeceksiniz. 

Ekip 
Ekip ifadesi, filminizin yap1m si.irecine kat1lan tUm ki�ileri 

kapsar. Sadece bir ki�i de olabilir, yani yi:inetmen, yap1mc1, ka
meraman, ses kaytt<;ISl ve kurgucu olarak bir tek siz. Ama da
ha profesyonel bir i� i<;in -ve burada yaratmakta oldugumuz 
bi.it<;enin hatmna- yap1mcllyi:inetmen olacagm1Zl kendi malze
melerinizle <;ekim yapacagm1z1 di.i�i.inelim. Yammza bir ses 
kaytt<;ISI alacaksm1z ve aruk iki ki�ilik bir ekip oldunuz. Ba�
hca tek karakteri alan ki.i<;i.ik bir prodi.iksiyon oldugu i<;in si
zin yap1mc1 olarak prodi.iksiyon amiri roli.ini.i de i.istlenecegi
nizi varsayahm. Ara�t1rmamz1 da kendiniz yapacaks1mz. Bu 
masraflan biraz daha a�ag1 <;ekecektir. Aynca bir de ba�yapim
Ciya ihtiyaCimz olacak. Bu i:irnekte onun kanhm1 <;ok temel bir 
gereklilik olmayabilir, yaymcm1zla aramzdaki ba�hca baglann 
olacakur. Size i.iretim si.ireci konusunda tavsiyelerde bulunur, 
dam�man gibi hareket eder ve filminizin nas1l ilerledigini gor
mek i<;in bir ka<; kez kurguya gelir. 

Birlik fiyatlan hakkmda bir fikir edinmek i<;in ya�ad1gm1z 
i.ilkenin mevcut i.icretleri di.izenleyen birligine ba�vurmahsl
mz; ingiltere'de BECTU (Broadcasting Entertainment Cine
matograph and Theatre Union [Radyo Televizyon YaymCihgi 
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Eglence Sinema ve Tiyatro Birligi] )  ve Pact (Producers Allian
ce for Cinema and Television [Sinema ve Televizyon Yapimci
lan Birligi] ) .  

Ama biz filmimize geri donelim. . .  Bir yap1mci!yonetmen 
olarak en azmdan £l ,000 haftahg1 hak edersiniz . Bir ses kayn
<;lSlnm gtinltik £200 ile £300 arasmda almas1 beklenir, i� bti
ttin gun stirerse daha fazla da olabilir. Kameraman becerisinc 
ve sizin ondan <;ekmesini beklediginiz �eylere bagh olarak 
gtinltik £250 ile £400 arasmda ahr. Bir ba�yapimcimn gtinltik 
maliyeti £300'dur. Btittin ekip ticretleri i<;in ge<;erli, eger <;ah�
ma bir gtinden fazla stirecekse, pazarhk yapmaya <;ah�m. 

Burada destek konusunda iki <;ift lahm olacak: filminizi ya
parken bir stirti berbat �eyi dti�tinmek zorunda kahrsm1z. Sa
dece yap1mc1 ve yonetmen olarak iki rolti tistlendiginiz i<;in 
degil, aym zamanda ilk filmlerinizden birini yap1yor olmanm 
yarattlgl gerilim, finansmanla ugra�mak, insanlara odeme yap
mak ve dtinya kadar form doldurmak sizi strese sokar. Simdi, 
bunlann hepsini kendiniz yapabilirsiniz, ama btit<;eniz izin 
veriyorsa, hayan kolayla�tlracagmdan bir prodtiksiyon amiri 
edinmeniz akllhca bir i� olur. Bu nedenle prodtiksiyon amiri
ni bir hafta on prodtiksiyon a�amasmda kontrat i�lerine yar
dimci olmas1 i<;in, bir hafta prodtiksiyon s1rasmda <;ekimleri
nizin organizasyonuna yard1mc1 olmas1 i<;in ve bir hafta da 
post-prodtiksiyon a�amasmda btittin evrak i�leri ve teslimatla
ra yard1mc1 olmas1 i<;in devreye sokun. 

Yapmamz gereken �ey, bu film tizerinde ka<; hafta <;ah�acagi
mzi hesaplamaknr. Bu projeyle ilgili baz1 kararlan sizin i<;in al
dik. Sampiyonluk kar�Ila�masi i<;in l l  hafta var, boylelikle pro
dtiksiyon program! i<;in 1 1  haftamz oldugunu biliyorsunuz. 
Filminizin karakteri ile birka<; kez bulu�tunuz, boylece 'ara�tir
ma evresi' de tamamland1. Btittin filmlerin bu kadar basit olma
digmi bilmelisiniz. Bazen projenin <;ekim a�amasma gelebilme
si i<;in hoi miktarda ara�tuma yap1lmasi gerekir, durum boyle 
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oldugunda bu da but<;;eye kaulmahd1r. Ses kaylt<;;lSlyla ilgili 
olarak, ka<;; gun <;;ekim yap1lacagm1 hesaplam1� olmahsm1z. Bu 
i�lem biraz zordur, onemli alan olmas1 gerekenden fazla zaman 
Lahmin etmemektir. 1 1  hafta boyunca her gun Geraldine'in fil
mini <;;ekmek imkans1z ve ger<;;ekd1�1d1r; sadece <;;ok pahahya 
mal olacagmdan degil, sonunda kurgu odasma girdiginizde eli
nizde s1k1c1 ve bir i�e yaramayan yuzlerce saatlik <;;ekim olaca
gi i<;;inde mannks1zdu. Filme <;;ekmeyi istediginiz onemli bir
ka<;; �eyi du�unmeye <;;ah�m ve 30 dakikadan uzun olmayan bir 
filmi hedeflediginizi unutmaym. Geraldine'i i� <;;evresinde, ev
de ailesiyle birlikte, arkada�lanyla, antrenmanda, �ampiyona 
ma<;;lannda <;;ekmek isteyebilirsiniz. Geraldine ile baglant1s1 
alan ba�ka insanlan da <;;ekebilirsiniz, sozgelimi ailesini, antre
norunu, belki rakiplerinden birka<;;lm. 

Buttin bu olaylar ve insanlan izleyerek film <;;ekimlerinizin 
toplamda on gun surecegini varsayahm. Bu ornegin amacma 
uygun olarak buttin <;;ekimleriniz ya�ad1gm1z kentte <;;ekilir. 
Durum her zaman boyle olmaz, ulkeyi dola�arak film <;;ekme
niz halinde <;;e�itli ula�1m masraflanm ve muhtemelen konak
lama masraflanm da hesaba katmahsm1z. 

Ekip 

Ocret £* On Prodnksiyon Prodnksiyon Post-Prodnksiyon Toplam £ 
(Hafta/GQn) (Hafta/Gnn) (Hafta/Gnn) 

BB§ Yapunct 300 2 gun 2 gtin 2 gtin 1 ,800 

Yapuna 1 ,000 2 hafta 2 hafta 4 hafta 8,000 
Y6netmen 

Prod11ksiyon 800 1 hafta 1 hafta 1 hafta 2,400 
Amlrl 

Ses 250 10 gtin 2,500 
Kayttp 

TOPI.AM 14,700 

�u ana kadar but<;;emiz �una benzer bir hal alm1� durumda. 
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Normalde daha biiyiik prodiiksiyonlann ara�tlrmaCilar, ya
ptm asistanlan, yard1mcl yaptmcilann da aralannda bulundu
gu r;e�itli rollerin bir toplam1 oldugunu dikkate alm(bkz. KI

sim 7).  Her kim yaptmc:v'yonetmen iicretinin yiiksek oldugu
nu dii�iiniirse, bana giivenin, yuksek degil. Tamamlamamz 
gereken i� miktan, r;ah�tlgm1z saatler ve y1l boyunca harcadt
gmtz zaman dii�iiniiliirse aldtgmlz her kuru�u hak ediyorsu
nuz demektir ! 

Filmin KatthmCilan (Roportaj yap1lan ki�iler) 
Tekrar tekrar ortaya <;;tkan bir sorun oldugu ic;;in kauhmctla

ra odeme yapma konusunu tart1�mak onemlidir. Genellikle 
katthmctlara odeme yap1lmas1 tavsiye edilmez. Buna kar�1 bir 
yasa yoktur ve aslmda televizyon yaymCilan da kar�1 <;;tkmaya
caklardlr, ama birisi odeme talep ettiginde ne yapacagmlZI 
ciddi bir �ekilde dii�iinmelisiniz. Belgeseller gerc;;ekleri yanslt
mak ir;in vardu ve para el degi�tirdigi anda o artlk farkh bir 
�ey olur; ba�oyuncunun giindeminin ne oldugunu asla tam 
olarak bilemezsin; mesela odeme yapt1gm ir;in rol yap1yor ola
bilir mi? Ve film bittiginde her zaman ir;in ona odeme yaptlgi
mzi ya da buna benzer �eyler one stirebilirler. 'Uzmanlara', 
mesela profesorlere yaptldtgl gibi, masraflar ir;in odeme yapll
mast yeterince adildir. 'Normal' bir kanhmctya odeme yapma
ya gerr;ekten mecbur kahrsamz, konuyu ba� yap1mc1mz ve 
araCI edit6rtintizle degerlendirin. 

Ekipman 
�imdi, bu filmi bir Sony Zl kamera ile r;ektiginizi dti�tiniin. 

Makinenin size ait olup olmadtgmt goz ontinde bulundur
makslZln gider olarak btitc;;eye kaydedin. Belgesel biitr;eleri, 
malzemenin kiralama bedeli satm alma bede!ini a�madtkc;;a ,  
malzemeleri kiraladtgmtz varsay1m1 ile haz1rlamr; prodtiksi
yon parasmm resmi olarak malzeme satm ahm1 ic;;in kullaml-



Andy Glynne 165 

masma pek izin verilmez. Bir kameray1 muhtemelen gunlugu 
£.80'a kiralarsm1z. Mikrofonlar ve SQN mikser dahil ses arac.;
lan, hangi mikrofona ve kac.; adete ihtiyac.; duydugunuza bagh 
olarak her yerde gunlugu £80 ile £l 20'dan kiralamr. Bunlan 
ya bir malzeme kiralama servisinden kiralayabilirsiniz ya da 
bazen ses kayltc,;Ilanmn kendi malzemeleri olur. 

Ekipmammz yapngm1z filmin tUrune bagh olarak oldukc.;a de
gi�iklik gosterebilir. Bu senaryoda biz yalmzca bir Sony Zl ka
mera, bir shotgun mikrofon, bir c.;ift radyo mikrofonu ve bir mik
ser kullanacag1z. Bununla birlikte baz1 c.;ekimler DigiBeta kame
ralar, aydmlatma arac.;lan, gizli kameralar, helikopter c.;ekimi ve 
hatta sualt1 kameras1 gibi pahah malzemeler gerektirebilir. 

Aynca, sadece kameramzda kullanmak ic,;in degil aym za
manda prova kurguda kullanacagm1z kopyalar ve yaymCiya 
gondereceginiz bitmi� kaynlarda kullanacagm1z kaset stoku
nu da butc.;eye eklemelisiniz. Bu produksiyon ic.;in otuz adet 40 
dakikahk DV kasetinden fazlasm1 kullanmayacagmlZl tahmin 
edebilirsiniz. 

Post-prodiiksiyon 
Bir kurgucuya ve kurgucunuzun kurgu yapacag1 arac.; gerece 

ihtiyaCimz vardu. lyi bir kurgucu ucuza c,;1kmaz, nerede olur
sa olsun haftada £1, 100 ile £1 ,500 aras1 fiyat1 vard1r. Daha 
ucuza mal etmeye c.;ah�maym; iyi bir kurgucu aguhgmca altm 
degerindedir. Kurgu malzemeleri, yatak odamzdaki c.;ah�ma 
masasmdan ileri derecede geli�kin bir kurgu odasma kadar 
degi�iklik gosterebilir. Kitabm bundan sonraki k1smmda ne 
tUr malzemelere gereksinim duyacagm1z konusunda daha faz
la fikir sahibi olacaksm1z, ama �imdi sadece haftahk kiras1 
£500 civannda olan standart bir prova kurgu seti kullandigi
miZI du�unelim. C::ok buyuk post-produksiyon efektleri gerek
tirmeyen yanm saatlik bir belgesel ic.;in, gunluk c.;ekimlerinizi 
kurgu sistemine aktarmamz dahil ortalama dort haftaya ihti-
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yaCimz olacaknr. 
Prova kurgu tamamlandiktan sonra, bir online kurgu odasi

na gitmeniz ve ses kaydm1z1 bir ses tesisatmda miks etmeniz 
gerekir. Bu konu bir sonraki kiSimda ayrmtilan ile apklanaca
gmdan, burada sadece vazgec;:ilemez (c;:ilnkii tamamlanmi� fil
miniz derecelendirilmi� ve yayma haz1r olmahd1r) ve pahah 
(her biri giinliigil £1 ,000 civannda) oldugundan ba�ka bir �ey 
soylemeyecegim. Online kurgu ic;:in bir, adamak1lh bir ses 
miski ic;:in iki gun aymn. Aynca, bir seslendirme kabini kira
lamp yorumun da kaydm1 yapt1rmamz ve yorumu kendiniz 
seslendirmeyecekseniz dogru diizgiln bir seslendirme sanatc;:I
SI tutmamz gerekir. Bir seslendirme sanatc;:ISI oldukc;:a makul 
(saati £100) ya da gerc;:ekten pahah olabilir, ozellikle iinlii bi
riyse. Bir defasmda lie;: dakikahk k1sa bir filmin anlanm1m bir 
iinliiye yanrmi�tlm ve bana saati £600'm ilzerine mal olmu�
tu ! Burada yorumu kendinizin seslendirdiginizi varsayahm ve 
seslendirme ilcretinin ic;:ine katahm. 

Miizigi de dii�ilnmeniz gerekir. Yine bu konu kitabm bir 
sonraki k1smmda aynnnh bir �ekilde anlanlacak. Filminizin 

Ekipman ve Post-Prodllksiyon 

lsim Ocret £* On Prod11ksiyon Prodllksiyon Post Prodllksiyon Toplam 

(Hafta/Gftn) CHafta/Gnit (Hafta/Gftn) £ 

Kurgucu 1 ,250 4 hafta 5,000 

. Kurgu 500 4 hafta 2,000 
Odas1 

Kamera 85 
. (Sony Zl)  

10 gun 850 

Mikrofonlar 100 10 gun 1 ,000 
ve mikser 

Online 1 ,000 1 gun 1 ,000 Kurgu 

Seslendirme 1 ,000 1 gun 1 ,000 

Bested 1 ,000 1 ,000 

TOPLAM 1 1 ,850 
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miizigi ic;in tic; sec;im �ans1mz var. Birincisi, ba�ka sanatc;1lann 
kaydetmi� oldugu popiiler mtizikleri kullanabilirsiniz : bu en 
son liste ba�1 gruplardan biri, bir klasik miizik parc;as1 veya ta
nmml� bir ezgi olabilir. Genellikle yaymc1lann, bu tiir miizigi 
i.icretsiz ya da c;ok ucuza kullanmamz1 saglayan bir 'toplu soz
le�meleri' vard1r. Eger finansmammz bir yaymc1 tarafmdan 
saglanm1yorsa, ya da yaymcmm boyle bir 'toplu sozle�mesi' 
yoksa o zaman bu i� c;ok pahahya <;Ikabilir. ikincisi, firmalann 
ku� seslerinden gok giirlemesine her tiirlii ortam sesiyle, keli
menin tam anlam1yla yiizlerce farkh kompozisyon diizenleye
rek iirettikleri 'kiitiiphane miizigi' tabir edilen bir miizik kul
lanabilirsiniz . Bu da £200'luk bir birle�tiricide sentezlenmi� 
uyduruk bir parc;adan, harika bir bic;imde birle�tirilmi� orkes
tra seslerine kadar bir olan geni� yelpaze demektir. Fiyatlar 
biiyi.ik degi�iklikler gosterir ama, en azmdan ingiltere'de, kii
Liiphane miiziginin biitc;eye en uygun olan kaynaklanndan bi
ri Audio Networks'dur (www.audiolicense.com) . internetten 
ya da size gonderdikleri CD paketlerinden ara�tlrabileceginiz 
geni� bir kiitiiphanedir. 

Oc;tinciisii ve genellikle en iyi c;oziim olam, filminize ozel bir 
miizik besteletmektir. Bu size dogru mtizigi sec;me imkam ve
rir ve besteciyle yakm bir �ekilde c;ah�mamz tam olarak arad1-
gm1z �eyi bulana kadar degi�iklik yapabilmenizi saglar. Bu i�in 
fiyat1 da oldukc;a farkhhk gosterir ve bestecinizin kim oldugu
na, ne kadar mtizik kullamld1gma, miizik iizerinde ne gibi 
haklar talep ettiginize (a�ag1ya bkz.)  bagh olarak degi�ir. Bu 
ornegin amacma uygun olarak mtizik ic;in £1 ,000 kaydedelim. 
Profesyonel bir besteci ic;in biraz alt sm1r say1hr, ama boyle bir 
film mtizigini yapmak ic;in sizinle anla�maya oturacak yete
nekli ki�iler kolayhkla bulunabilir. 

Genel Giderler, Kar ve Sigorta 
Dti�iik biitc;eli bir film tizerinde c;ah�tigimlZl ve bu gibi du-
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rumlarda kendinize dtizenli odeme yapmay1 unutmak (film 
dti�tik btitc;eli, s1fu btitc;eli degil) gibi bir egilim oldugunu ha
tlrlatahm. Evden c;ah�1yor olabilirsiniz ya da bir yerlerde bir 
ofisiniz olabilir. Bununla ilgili maliyetler soz konusudur ve bir 
bi<;imd� bunu odemeniz gerekir. Bu ytizden btitc;eden bir ki
sim paray1 telefon faturalan, internet kullamm1, kira ve diger 
genel giderle ic;in bir kenara ay1rmamz gerekir. Bu prodtiksi
yonda, ofis kiramz oldugunu varsayarak genel giderler ic;in 
£1 ,000 aymyoruz. 

Prodtiksiyonun sigortas1 ic;in odeme yapmamz gerekir. Bu 
ttir sigorta, ofisiniz ya da evinizin sigortasmdan farkhd1r. Ekip
manlann hasar gormesinden, filminizin ana karakterinin ol
mesine ya da filmi <;ekemeyecek kadar hasta olmasma kadar 
ortaya <;Ikabilecek sorunlara kar�1 sizi etkin bir �ekilde sigorta
lar. Her �ey birdenbire kottiye gitmeye ba�lar ve filminiz devam 
edemez hale gelir ya da gecikirse, o zaman bu sigorta yaymCI
nm sizden talep edecegi geri odemeyi kar�1lar. Bu prodtiksiyon 
ic;in sigorta masrafmm £500 civarmda oldugunu dti�tinelim. 

Btittin masraflan yaz1p btitc;eyi tamamladigmizda kar ic;in 
c;ok az yer kahr. Kar elde etmeden c;ah��cak olursak, hepimiz 
barlarda <;ah�mak, evimizi ba�kasma kiraya vermek prodtiksi
yonlar arasmdaki bo�luklarda vanm1z1 yogumuzu rehin ver
mek zorunda kahnz. Bu nedenle btitc;eye bir 'prodtiksiyon tic
reti' kalemi eklememiz gerekiyor. Bu ticret genellikle (hazen 
biraz daha fazla olsa da) btit<;enin % lO'u kadardu. Bu pro
dtiksiyonda masraflanm1z £28,050 oldugu i<;in prodtiksiyon 
ilcreti de £2,800 civannda. Bu para, prodtiksiyon sonunda is
tediginiz gibi harcayabileceginiz kalan para miktand1r ve kar 
etmenin me�ru bir yoludur (deneyim kazand1kc;a me�ru ol
mayan pek c;ok yol oldugunu da ogreneceksiniz). Filminizden 
kar etmenin bir diger yolu tali haklanmzdan istifade etmektir 
(a�ag1da yer alan haklar ve kontratlar boltimtine bakm1z) . 

Boylece nihai btitc;eniz �oyle bir hal alm1� oldu: 



Andy Glynne 1 69 

Tam Btttce 

Ocret £* 
' On Prodllksiyon ProdOkslyon Post Prodllksiyon Toplam 

(Hafta/Gf1n) (Hafta/Gf1n) (Hafta/Gnn) £ 

B� Yapuna 300 2 gun 2 gUn 2 gun 1 ,800 

Yapuna 
1000 2 hafta 

YIJnetmen 2 hafta · 

4 hafta 8,000 

··-··-··�---····-·····-··-····--·--·-·- ··-·-···----··---- ---------------· .. ------·-- ····-····--·-·---··· ---····----·---··-··-- ----------·-· ProdQksiyon 800 1 hafta 1 hafta 1 hafta 2,400 
Amiri 

1
Ses Kayttp. 250 10 Gun 2,500 

Kurgucu 1 ,250 4 hafta 5,000 

Kurgu Oda5t 500 4 hafta 2,000 

Kamera 85 10 GUn 850 
Mlkrofonlar 'i'C Mix 100 10 GUn 1 ,000 

Online Kurgu 1000 1 GUn 1 ,000 

Seskndirme 1000 1 Gun 1 ,000 

I<ompozitl!r 1000 1 ,000 

Genei. Giduler 1 000 1 ,000 

Slgorta ft llanka Gld. 500 500 

Am Toplam 28,0.50 

ProdQkslyon Cered 2,805 

TOPLAM 30,855 

Aramzdan birc;ogu toplama bak1p bunun bulundugunuz 
kentte c;ekilen ve oldukc;a k1sa olan bir belgesel yapmak ic;in 
gerc;ekten c;ok pahah oldugunu dti�tinecektir. Ve gerc;ek bunun 
c;ok daha pahah olmasmm mtimktin oldugudur, ama aym fil
mi bundan c;ok daha aza paraya da mal edebilirsiniz. Aslmda 
filmi tek ba�miZa, kamera ve sesi, hatta belki kurguyu bile ken
diniz hallederek kulland1gmiz ekipmandan biraz daha fazlasi
na mal edebilirsiniz; maliyeti daha da a�ag1 c;ekmek isterseniz 
ekipmanlan odtinc; de alabilirsiniz. Film yap1molannm dti�tik 
btitc;eli ya da s1f1r btitc;eli harika filmier yapabilmeleri ic;in bol 
miktarda olanak mevcuttur ve eger bir zevk ic;in bu i�i yapan 
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biriyseniz ya da kendi filmlerinizi finanse etme hiksi.ine veya 
ailenizden ya da arkada�lanmzdan destek isteme imkanma sa
hipseniz, o zaman para konusunda fazla endi�elenmenize ge
rek yoktur. Ama hayatmm bir belgesel film yaplmCISl olarak 
ge<;irmek ve bu endi.istrinin i<;inde <;ah�mak istiyorsamz, ken
dinize ve digerlerine di.izenli odeme yapmamz, her �eyin ger
<;ekte ka<;a mal oldugunu ogrenmeniz gerekir. (ok say1da bel
gesel film yapimClSl, ozellikle kariyerinin ba�lang1cmda olan
lar, kendilerine <;ok di.i�i.ik fiyat bi<;tikleri ve bu da eninde so
nunda hayal kmkhgma yol a<;t1g1 i<;in bu konu <;ok onemlidir. 
Bu nedenle fiyat1mz1 yi.iksek tutun, bundan daha az alsamz bi
le ba�lang1<;ta umdugunuzdan hala yi.iksek olacaktlr. 

iZiNLER, YAYIN iZNi VE FORM DOLDURMA DENEN 
BASAGRISI 
Belgesel film yapmaya ilk ba�lad1g1mda yap1lmas1 gereken 

-ozellikle filminizi aileniz ve yakm arkada�lanmz d1�mda biri
lerinin izlemesini istiyorsamz- k1rtasiye i�lemlerinin miktan 
kar�lSlnda �a�kma donmi.i�ti.im. 

Geraldine filmimizle ilgili a�ag1daki senaryoyu hayal edin. ilk 
<;ekim gi.ini.ini.izde arka planda bir radyo <;alarken Geraldine'i 
spor salonunda antrenmanda <;ekiyorsunuz. Onu antrenman 
yapan ba�ka kadmlarla birlikte <;ekiyor, ara s1ra kameray1 i.izer
lerine odakhyor, boks ve <;ah�malar hakkmda sorular soruyor
sunuz. 0 a�am Geraldine'i evde alt1 ya�mdaki k1z yegeni ve on 
ya�mdaki erkek yegeniyle <;ekiyorsunuz. Yemekten soma bir
ka<; arkada�1yla (boksor olmayan arkada�lar) birlikte birahane
ye gidiyor; televizyonda boks izleyip, boks yapmak istedigi i<;in 
Geraldine'in ne kadar <;Ilgm oldugundan soz ediyorlar. 

Bi.iti.in bunlar kulaga olduk<;a dolamba<;slz geliyor. Ne var ki, 
filminiz eger kamuya a<;Ik ortamlarda gosterilecekse (internet 
i.izerindeki YouTube gibi siteler, televizyon kanallan ve sine
malar da dahil) filmini <;ektiginiz her �ey i<;in kendinizi yasal 
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gi.ivence altma almak zorundasm1z demektir. 
Ornegimiz i<;in ge<;erli olan, kendinizi gi.ivence altma alma

mz gereken �eyler ic;in bir fikir: 

• Geraldine'i spor salonunda filme c;ekmek: orada c;ekim yap
mak ic;in izniniz oldugundan emin olmahsm1z (Mehan Sozle$
mesi diye bilinir) . Sozle�meniz olmadigi takdirde mekan sahip
leri orada film c;ekmek i<;in izniniz olmadigmi soyleyebilirler 
ve bu durumda goruntulerden hic;birini kullanamazsm1z. 

• Geraldine'e bir Yaym izni Formu imzalatmahsm1z. Bu form 
prodi.iksiyon �irketine sizin ald1gmiz gori.intOleri film yapmak 
da dahil istediginiz amac;la, i.ilke ic;inde ve tOm di.inyada kul
lanma hakkm1 verir. 

• Aym zamanda spar salonunda c;ekmi� oldugunuz herkes
ten yaym izni ic;in imza almahsm1z. C::ok say1da ki�inin c;eki
minin yaplld1gi durumlarda bunu yapmanm degi�ik yollan 
vard1r ama genel kural mumki.inse kameraya gorunen ya da 
konu�an herkesin izin formu imzalamasJdH. Bunun mumki.in 
olmadigi hallerde toplu bir yaym izni alarak aradan siynlabi
lirsiniz. Ornegin, spar salonunun kap1Slna orada c;ekim yaptl
gmm ve ic;eri giren herkesin, filminin <;ekilmesini istemedigi
ni ac;Ik<;a belirtmedikc;e, filmin c;ekilmesini kabul etmi� sayila
cagmi belirten bir ilan asabilirsiniz. Ama eger kameraya konu
�acak olurlarsa en iyisi imzah bir izin formu almaktu. 

• Arka planda radyo c;aldigmi hatulaym. Prensip olara, eger 
muzik i�itiyorsamz, c;alan her muzik parc;asml belirleyip kay
detmeniz gerekir; daha sonra sizin veya produksiyon amirini
zin her parc;a ic;in ayn ayn izin almas1 ve muhtemelen odeme 
yapmas1 gerekir. Bu tam bir kabustur; bir gece kulubunde c;e
kim yapuktan sonra gi.in agarana kadar saatlerce bir kurgu 
odasmda oturmu�, parc;alan bilemeyecek kadar ya�h ve dikkat 
edemeyecek kadar yorgun oldugum ic;in muzigin di.imtekle
rinden hangi parc;a olduklanm te�his etmeye c;ah�mi�tlm. Ar-



l 72 Belgeseller 

ka tarafta mtizik �alan bir yerde film �ektigimde ilk tepkimin 
hemen mtizigi kapatmak olmasmm nedeni budur! Arka plan
daki mtizik kurguyu da �ok gti�le;;tirir ger�ekten, bu da ondan 
kurtulmak i�in ba;;ka bir nedendir. 

• Geraldine yegenleriyle vakit ge�iriyor. Yegenler hentiz kti
�tik olduklan i<;in yaym izni formu imzalatmak yeterli degil
dir. Onlar adma imza vermeleri i�in yasal ebeveynlerini ya da 
vasilerini bulmamz gerekir. 

• Sonra birahaneye gider (mekan sozle;;mesi gerekir) , arka
da;;lanyla konu;;ur (her birinden yaym izni almak gerekir) ve 
televizyon seyreder (ar;;ivi ara;;tmp filminizde kullamm hak
kmi almak i�in odeme yapmamz gerekir) . 

Gordtigtintiz gibi kolay bir i;; degil. Ve bir prodtiksiyon ami
ri ya da asistamn btittin bu i;;lerde size yardimci olmasmm 
onemi burada yat1yor. �imdi filminizi gtivenceye almak i<;in 
ihtiyacm1z olan temel izin ttirlerini �abucak inceleyelim. 

Korkutucu Yaym izni Formu 
Yaym izni formlan ne kadar uzun olduklanna, ne kadar laf kala

bahgi yapuklanna, ne denli karma�Ik ve ne kadar goz korkutucu 
olduklanna gore farkhhklar gosterseler de temelde hepsi birinin 
filminize kaulmayi yasal olarak kabul ettigini belgelerler. Bununla 
birlikte, film yapimCISI olarak sizi ( ve i�vereninizi) korumak ic;in 
sozle�mede goriintiileri istediginiz yerde, istediginiz zaman istedi
giniz amac;la kullanma hakkma sahip oldugunuz ifadesi bulunma
hdu. 'Bu sozle�meyi imzalamakla kauhmmtzm kaydmm biitiin 
haklanm devretmi� ve bu kaynlan uygun oldugunu dii�iindiigii
miiz her bic;imde kurgulamak ic;in bize yetki vermi� oluyorsunuz,' 
gibi ciimleler kauhmCiyi imzalama konusunda tereddiitte b1rak1r. 
Hele onlar da devam edip, 'Benim kauhmimi bir omiir boyu, biitiin 
diinyada ve kainatta kullanabilirsiniz,' derlerse daha da iirkiitiicii 
bir hal ahr. 
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Bir yaym izni formunu kimin kolayhkla imzalayip kimin imzala
mayacagrm hesaplamak zordur. Zaman zaman kimi kanhmcrlara im
zalamayacagr endi�esi ta�ryarak uzatugrm formlann hie; itirazsrz im
zalandrgmr gorum; kimi zaman da en yardrm etmeye hazrr kanhm
cmm birdenbire panige kaprldrgma, imzalama konusunda bir yigm 
ko�ul one siirdugune tamk oldum. Bu durumda siz ne yaparsmrz? 

Her �eyden once kanhmcrya yaym izni formunu vermek ic;in en 
uygun zamamn ne zaman oldugunu dii�iinmelisiniz; filmi c;ekme
den once mi, soma mr? <;:ekimden soma yapacak olursamz, her za
man ic;in imzalamama ve c;ekim ic;in harcadrgmrz zamanm heba ol
masr riski vardrr. <;:ekimler ba�lamadan once uzun bir konu�maya 
ve aramzdaki uyumu bozacak muhtemel etkile�ime hazuhkh ol
mayr gerektirse de, ben bu i�i ba�langrc;ta yaprp, tehlikeyi bertaraf 
etmeye c;ah�mm; bir kanhmcryr c;ekime ve roportaja ba�lamadan 
once huzursuz bir durumda brrakmaktan daha kotii bir �ey ola
maz. Aynca ben formu veren ki�i olmayr da guc; bulurum, benim 
ic;in bu, kanhmcrsryla arasmda ili�ki olu�turmaya c;ah�an yonetmen 
roliimle c;au�an bir durumdur. ideal bir senaryoda beni c;atr�mala
nn gereksiz sonuc;lanndan uzak tutmasr ic;in, evrak i�lerini halle
decek bir asistan tutardrm. 

Son bir not daha: bir siirii urkiitiicii belge imzalamak iizere olan 
(hakh olarak) gerilmi� kauhmcrya cevap vermeye hazrrhkh olmah
smrz. Kurguda bulunmak, filmde gec;enler hakkmda son bir soz 
soylemek, filmin gonderilecegi yer konusunda kontrol sahibi olmak 
isteyebilirler. Bunun neticesi, bir kauhmcrya film iizerinde bu tiir 
kontrol hakkmr veremeyeceginizdir ve arada bir yaymcr ve filmini
zi finanse eden biri oldugu takdirde her haliikarda bu sizin sec;imi
niz degildir. Eger filminiz bir yaym kurulu�unun sipari�i olarak ya
prhyorsa, televizyon �irketi tam yaym izni talep edecektir. Ve eger 
onlara yonetimle ilgili gii<; verecek olursamz, prodiiksiyonun her 
a�amasma kan�ma hakkma sahip olduklanm sanmalanna c;anak 
tutmu� olursunuz. Ben kanhmcrya aym tarafta oldugumuzu ve or
tak bir amac; ic;in c;ah�ngrmlZl hissettirmeye c;ah�mm. 
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insanlar 
Filminizde yeteri kadar gortinen herkes bir yaym izni formu 

imzalamahd1r. Yine de bu konuyla ilgili ktic,;tik s1mrlamalar 
vard1r. PolitikaCilar ve kamu c,;ah;;anlan gibi 'kamuya mal ol
mu;;' kabul edilen ki;;ilerin yaym izni formu imzalamalan ge
rekmez; onlar bulunduklan mevkide kamuya kar;;t sorumlu
durlar. PolitikaCilan kap1larda bekleyen c,;ekim ekiplerinin on
lardan bir parc,;a kag1t almak zorunda olmamalan, Tony Blair 
ile George Bush'u bir ;;eyden habersiz sohbet ederken filmini 
c,;eken hie; kimsenin izin almasma gerek olmamasmm nedeni 
budur. Benzer nedenlerle gec,;erli alan ba;;ka bir istisna bir su
c,;u ya da sue; eylemini filme c,;ekmektir (gen;i ikincisi ba;;ka ya
sal sorunlara yol ac,;abilmektedir) . Eger yasalan ihlal edenleri 
ya da bu amac,;la bir araya gelip plan yapanlan filme c,;ekiyor
samz izinlerini almak zorunda degilsinizdir; baz1 ara;;t1rmaCI 
belgesellerin c,;ekilebilmesi de insanlann nzasmm almmamas1 
sayesinde mtimktin olabilir. 

Ar�iv 
Bir mtizik kayd1, televizyonda bir haber program1, 70'li ytl

lardan bir filmin bir parc,;as1, bir kitaptan fotograflar ya da bir 
dergiden bir makale; btittin bunlann kendi telif haklan vard1r 
ve bu nedenle bunlan kullanmak ic,;in izin almamz gerekir. 
Genellikle, ozellikle mtizik, fotograf ve film kliplerini kulla
mrken ilgili ki�iye kullamm ic,;in para odemeniz gerekir. Ode
yeceginiz bedel, malzemenin ne olduguna, filminizde kullan
mayi ne denli istediginize ve filminizin nerede gosterilecegine 
bagh olarak birkac,; pound ile binlerce pound arasmda degi;;e
bilir. Son maddeyle ilgili olarak, eger filminizin gosterimi tek 
bir bolge, tek bir amac,; ve tek bir arac,;la s1mrhysa (ornegin, sa
dece ingiltere'de, DVD'de ve egitim amac,;h kullamlacaksa) c,;o
gu zaman daha az bir bedel odersiniz. Eger filminiz, dtinyanm 
her yerine sanlma olasthgi ile birlikte ABD'de bir televizyon 
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kanah ic;in yap1hyor ve belki bir gun DVD olarak piyasaya c;1k
mas1 mtimktinse o zaman tabii ki dtinya c;apmdaki haklan en 
ba�tan gtivenceye altma almak yap1lacak en dogru i�tir; daha 
pahahya mal olur ama uzun vadede sizi c;ok daha btiytik ode
meier yapmaktan korur. Buna gtizel bir ornek, tipik bir dti�tik 
btitc;eli belgesel film olarak btiytik ovgtiler alm1� olan Tarnati
on filmidir. iddia edildigine gore 2 18 dolara mal olmu� ve 
dtinya sinemalannda boy gostermi�tir. Filmde Jonathan Ca
ouette'un ya�am oyktisti ve psikiyatrik sorunlarla uzun bir 
gec;mi�i olan annesiyle ili�kisi anlat1hr. Film, Jonathan'm c;o
cuklugu boyunca c;ekmi� oldugu eski VHS ve Super 8 gortin
ttileri, fotograflar ve telesekreter mesajlan kurgulanarak olu�
turulmu�tur. Filmin kurgusu, Apple Mac bilgisayarla ticretsiz 
olarak gonderilen iMovie program1 ile yap1lm1�tlr. Ne var ki, 
filmin piyasaya stirtilmesi ic;in filmde kullamlan mtizik, oykti
ye biraz daha derinlik ve atmosfer kazand1rmas1 ic;in kullam
lan diger ar�ivin haklan ic;in yapllan odemelerle filmin piyasa
ya stirtilme maliyeti 400.000 dolar civannda olmu�tur. Ar�iv 
kullammmm ne kadar pahahya mal olabilecegi konusunda bi
raz fikir verecek bir ornek bu. 

Adil Kullamm 
Bir ar�iv kullamm1 konusunda 'resmi olarak' odeme yapmak 

zorunda olsamz da odeme yapmaktan kurtulabileceginiz kimi 
ozel durumlar vard1r. Bu ayncahkh durum Adil Kullamm ola
rak adlandmhr (ABD'de Fair Use, ingiltere'de Fair Dealing) . 
Karma�1k bir alan oldugundan, haklan gtivence altma almak
sizm kullanmak ic;in te�ebbtiste bulunmadan once bir avuka
ta ya da c;ok iyi bir prodtiksiyon amirine dam�mamz gerekir. 
Adil Kullamm kavram1, materyalleri ba�ka bir amac;la kullan
mak yerine soz konusu ar�iv tizerinde bir �ekilde bir yorum 
yapacak olmamz durumunda, bir ar�ivi haklan gtivence altma 
almadan (dolayisiyla ytiksek paralar odemeden) kullanabilme 
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fikrine dayamr. Belgesel film yaplmCilan ar�iv kullanmamn 
yiiksek bedellerini kar�1layamayabilecekleri gibi, ar�ive gir
mek i<;in izin alamam1� da olabilirler. Adil kullamm kavram1, 
prensipte ar�ivin izin ve odeme olmaks1zm kullamlmasi ' yo
niinde bir kap1 aralar. 

Adil kullamm kavramma bir ornek Robert Greenwald'm 
Outfoxed adh belgesel filmidir. Film, Fox News kanalmm ha
berleri sagc1 ve muhafazakar bir bak1�la tarafh bir �ekilde ver
digi iddialanna yogunla�1r. Filmde kullamlan ar�ivin miktan 
filmin biit<;esini a�makla kalmaz (300.000 dolar civannda) ,  
yasal yollardan ar�ive girmek i<;in yap1lan giri�imlerin <;ogu da 
reddedilebilirdi. Bunun yerine Greenwald 'adil kullamm' ilke
lerine ba�vurdu, <;iinkii materyalleri dogrudan iizerinde yo
rum yapmak i<;in kullanacaku. 

Telif haklan ve adil kullammm temelini olu�turan yasalar 
iilkeden iilkeye farkhhklar gosterir, siz bunlan okurken bile 
devam eden degi�iklikler soz konusudur. Avrupa ve Kuzey 
Amerika'daki yaplmCilar yasalann daha ozgiirliik<;ii hale gel
mesi i<;in giri�imlerde bulunmaktadular. Bir ar�iv kullamyor 
ve belki bunu adil kullamm ilkeleri altmda kullanabilecegini
zi dii�iiniiyorsamz, durumu iilkenizdeki yap1mc1lar organi
zasyonu ile, imkammz varsa bir avukatla degerlendirin. 

KONTRA TLAR VE HAKLAR 
<;:ogunuz bu boliimiin kitabm en s1k1CI k1sm1 oldugunu dii

�iinebilirsiniz. Fakat haklan ve nas1l i�ledikleri hakkmda biraz 
fikir sahibi olmak onemlidir; boylelikle filminizin haklanm 
kendi imzamzla ba�kasma devretmemi� olur, filminizin finan
sal geri donii� potansiyelini artnrabilirsiniz.  

Tarih boyunca, en azmdan ingiltere'de, yayimCilar filmi siz
den satm ahrlardL Size belli bir miktar para oderler, siz i�e 
ba�lar filminizi yapard1mz ve sonra filmin biitiin haklanna sa
hip olurlard1; daha sonra eger filmden ho�lanm1�larsa (ki <;o-



Andy Glynne 1 77 

gu zaman ho�lanmazlardt) filmi ba�ka tilkelere satlp iyi para
lar kazamrlardt. 1990'larda bu btiytik ol<;tide degi�ti ve degi
�iklikler Pact (Producers Alliance for Cinema and Television) 
adh bir birlik tarafmdan ger<;ekle�tirildi. Degi�ikliklerin sonu
cu, yayuncmm haklann bir k1smm1 prodtiksiyon firmasma 
devretmesi �eklinde oldu. Bu, yaytmcmm haklann bir klsmm1 
( birincil haklar) kendisi i<;in muhafaza edecegi anlamm1 ta�1r 
(bu genellikle filmin kendi kanalmda bir ka<; kez yaymlanma
st ve yap1m �irketinin filmi aym tilke i<;inde bir ba�kasma sat
masmt belli bir sure i<;in - ornegin be� ytl - engellemek �ek
lindedir) . Ama diger btittin haklar (tali haklar olarak bilinen, 
i)rnegin filmi ba�ka tilkelere satma hakkt) yap1m �irketine ait 
oldu ve filmi ba�ka bir yere satarak para kazanmasma imkan 
Iammi� oldu. Bu, bagtmstz prodiiksiyon �irketleri i<;in btiytik 
bir atthmdt ve bu ko�ullar yeni kitle ileti�im ara<;lan haklann
dan (internet ve cep telefonu) yararlanma olasthklanm bera
berinde getirerek stirekli mtizakere edilmektedir. 

SACLIK VE GUVENLiK 
ister elinden her i� gelen bir film yaptmctst olarak tek ba�l

mza, ister btiytik bir ekiple birlikte <;ah�m, kendinizi, ekibini
zi, filminizin katthmclSlm garantiye almak i<;in onemli saghk 
ve gtivenlik sorunlan konusunda uyamk olmahsmtz. (ekim 
strasmda bir kaza meydana gelir ve biri yaralamrsa, sonu<; ola
rak bu sizin (ya da <;ah�ngmtz firmamn) sorumlulugunuzdur 
ve ortaya <;tkabilecek <;e�itli tehlikeleri laytktyla hesaplamam1� 
ve iyi idare edememi�seniz, yalmzca sigorta �irketinin odeme 
yapmamast riski ile degil, birinin sette yaralanmas1, hatta ha
yattm kaybetmesinden yasal olarak da sorumlu tutulma tehli
kesiyle kar�1 kar�tya kalabilirsiniz. Kulaga dramatik gelse de, 
kazalar olur ve kaza olma ihtimalini mtimkiin oldugunca en 
aza indirmek sizin i�inizdir. BiltOn bunlar, harika bir kamera 
a<;ISl yakalamak i<;in elinizde kamera, di�lerinizin arasmda 
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mikrofonla bir binanm duvanna t1rmanmamamz gerektigi an 
lamm1 ta;ar ! 

Her c;;ekim yerinde ne tiir tehlikeler oldugunu belirlemcl, 
ic;;in Risk Degerlendirme Formu doldurmahs1mz. Bu, kablolar, 
bir caddede ya da arabanm ic;;inde c;;ekim yapmak gibi apa<;I k 
risklerin yam s1ra, olaganiistii hava ko�ullannda, sualtmda ,  
bir binanm tepesinde, yap1 iskelesinde c;;ekim yapmak veya 
ozel efektler kullanmak gibi riskleri de degerlendirmek de · 
mektir. Onemli alan, tammlad1gmiz her riskle ba�a c;;1kmak 
ic;;in bir eylem maddesi belirlemi� olmamzd1r. Ornegin, sual 1 1  
c;;ekimi yapacaksamz ilkyard1m becerisine sahip alan birin i  
bulundurmamz gerekir. 

CALL SHEETS - <;EKiM PLANLARI 
Prodiiksiyonunuzu i�lerin zamanmda ve miimkiin oldugun

ca az aksilikle yiiriiyecek �ekilde giivenli bir �ekilde yonetme
nin anahtan, gorevli alan herkesin kendi roliinii, ne zaman 
nerede olmas1 gerektigini, hangi arac;; gerec;;ten sorumlu oldu
gunu ve bir hata ile kar�1la�t1gmda kime gidecegini bildigini  
garanti altma alm1� olmakur. Profesyonel ekiplerde, ekibin 
her elemamnm tiim bu bilgileri ozetleyen bir c;;ekim plamna 
sahip olmas1 beklenir. Hatta yalmz ba�1mza c;;ah�1yor olsamz 
da bir c;;ekim plammz olmas1 iyi bir fikirdir, c;;iinkii evden 300 
kilometre uzaktayken, evinizdeki buzdolabmm iizerine ili�tir
diginiz kagltta yazan kimi onemli bilgilere ne zaman ihtiyac; 
duyacagm1z1 asia bilemezsiniz. 

SON OLARAK, SORU SORMAKTAN KORKMAYIN! 
Hie;; kimse sizin bir prodiiksiyonu yonetme konusunda her 

�eyi anlamanlZl beklemez; en iyi yapimCilar bile onemli detay
lan bilmezler ve bu yiizden bunlan yapmas1 ic;;in birilerini tu
tarlar. Ama eger tek ba�m1za ya da gerc;;ekten c;;ok kiic;;iik bir 
ekiple c;;ah�1yorsamz telefonu c;;evirip yard1m istemekten kork-
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mamahsm1z. Tavsiye istemek i<;in civardaki bir ba�ka prodtik
siyon �irketini araym (bilgi vermeyebilirler ama denemenin 
bir zaran olmaz),  ya da bir film acentesini veya birligini ara
ym. Size bu ttir yard1mda bulunacak <;e�itli organizasyonlar 
vard1r. Ornegin, Belgesel Film Yap1mcllan Grubu (The Docu
mentary Filmmakers Group (www.dfgdocs.com)) gene! pro
dtiksiyon yonetimi ve diger sorunlar konusunda cevap vere
rek destek sunmaktad1r. 





. .  . .  

BOLUM 3 

POST -PRODUKSiYON 

1 5- KURGUYA HAZIRLANMAK 
Bu kitab1 suah olarak okuyorsamz, �imdi produksiyon stire

cinin son klsmma dogru ilerliyoruz. C::ekimlerinizi tamamla
diktan soma neredeyse (ya kendiniz ya da bir kurgucuyla bir
likte) kurguya ba�lamaya haz1rs1mz demektir. 'Neredeyse' de
dim, <;tinkti lo� bir odaya kapamp ontimtizdeki birka<; hafta ya 
da birka<; ay <;ekimlerinizi anlamland1rmaya <;ah�mak ve bun
Ian guzel bir oykunun i<;ine yerle�tirmek i<;in i�e koyulmadan 
once aslmda yapllmas1 gereken hala biraz i� var. Tamd1g1m 
belgesel yap1molanmn <;ogu film yap1m stirecinin bu son kls
mim en odi.illendirici klSlm oldugu kadar en deh�et verici ki
sim olarak degerlendirirler. Bir baklma, ger<;ekten bir filme mi 
yoksa birbiriyle bagda�mayan gortinti.iler derlemesine sahip 
oldugunuzu anlayacagm1z bir karar gtintidtir �imdi. 

Kurguya ba�lamadan once materyalinizi bilmeniz gerekir. 
Bu, btittin gunluk <;ekimlerinizi seyretmeniz anlamma gelir. 
Ama ana bantlanmz1 ileri geri giderek berbat etmekten ka<;m-



1 82 Belgeseller 

mahsm1z. <::ekimlerinizi bir VHS banda ya da DVD'ye transfer 
etmek her zaman ic;;in iyi bir fikirdir, sonra da ana bandm1z1 
bilgisayanmzda derecelendirme zamam gelene kadar gozden 
uzak bir yerde emniyete aim. Goriintiilerinizi aktanrken, za
man kodunu DVD ya da VHS band1mza yerle�tirdiginizden 
emin olun ki goriintiilerinizi tam s1rastyla kaydedebilesiniz. 

SIRALI KA YDETME (LOGGING) 
Bunun ic;;in kenara bol bol zaman ayud1g1mzdan emin olun. 

Genellikle, 30 civarmda kaset c;ektigimde, kurguya girmeden 
once malzememi iyice kavramak ic;in en azmdan iki hafta ayi
nnm. Daha uzun filmde belki de daha uzun surer. Suah kay
detme siireci belli noktalarda son derece stkindtr, ama gerc;ek
ten c;ok onemlidir. Bu i�i yapmayt ba�kasma buakmaym, c;iin
kii malzemeyi miimkiin oldugunca iyi tammas1 gereken ki�i 
sizsiniz. Ve sakm c;ekim s1rasmda orada oldugunuz ic;in (c;;eki
mi kendiniz yapm1� olsamz bile) malzemeyi bildiginizi dii�tin
meyin. Bilemezsiniz; ve sua malzemeye bakmaya geldiginde 
elinizdekinin dti�iindtigtintizden ne kadar farkh oldugunu go
receksiniz. 

S1rah kaydetme, band1mzda hangi gortinttilerin ve seslerin 
bulundugunu gormenizi saglayan etkin bir yontemdir. Go
rtinttilerinizi izlerken tizerine zaman kodunu, gorse! eylemi, 
scsi, iyi bir c;ekim olup olmadigim kaydedebileceginiz bir sira
h kaylt tablosu doldurmamz gerekir. Btittin gortinttilere bak
mamz suasmda materyale a�ina olmakla birlikte, aym zaman
da hangi c;;ekimlerin saklamaya deger, hangi gortinttilerin za
man harcamaya degmez olduguna dair bir his de edinirsiniz . 
Bu ytizden, bir meslekta�1m (Anton Califano) tarafmdan ta
sarlanml� olan a�ag�daki kontrol listesini kullanmak iyi bir fi
kirdir: 
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(:ekimlerinize bakmak ve suah kaydetmek: Kontrol Listesi 

Yapm1� oldugunuz her c;ekim ic;in, ne c;ekmi� oldugunuza bakm 
ve a�agtdaki sorulan sorun. Resimler ic;in bir 'hayu', ses ic;in bir 
'cvet' cevab1, c;ekiminizin asgari teknik ozellikleri kar�Ilamad1g1m 
ve elinizdeki tek gori.inti.i olmad1kc;a kullanmamamz gerektigi an
lamml ta�u. 

RESIM ANALiZI Evet Hayu 

Odaklanma ba�mdan sonuna net mi? 

Beyaz dengeyi dogru bir �ekilde sagladm m1? Ten renkleri dogru mu? 

<;:ekim dogru J�Jk!andmldJ m1? 

Aydmlatma <;ekim boyunca sabit mi kald1? 

<;:er�evelendirme 

<;:er<;eveler ho� gori.ini.iyor mu? 

Bak1� yeri dogru tarafta rn1? Karakteriniz bo�luga m1 baktyor? 

Kameranm a<;Jst uygun mu? 

Kompozisyonunuzun �ekimlerinde il�te bir kurahna riayet ettiniz mi? 

<;:ekim yi.iksekligi goz hizasmda tutuldu mu? 
Mlkrotonlann/mJkrolon kotunun gorilntilniln dt�mda 

kalmasma dikkat edildi mi? 

Uygulama 

Kamera (yeterince) ktplrtJstz mt I sabit mi? 

Tripod iyi dengelendi mi? 

Kameranm yi.iksekhgi dogru mu? 

Aydmlatma 

Aydmlatma iyi mi? 

Teknik sorunlar 

<;:ekimin hi<;bir yerinde sinyal kaybt olmad1gmdan emin misiniz? 

_C: ekim bir cutaway ise en az 15 saniye kaydettiniz mi? 

<;:ekimin ba�mda ve sonunda 5-10 saniyelik ekstra c;ekim yaptm m1? 
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······-····-·---· 
Kamera hareketiyle yapilan �ekimler 

Kamera hareketinin belirli bir ba�langt� noktast var mt? 

Kamera hareketinin belirli bir biti� noktast var mt? 

Yatay - dikey kaydnmalar yeterince yumu�ak mt? 

Yatay - dikey kaydtrmalar makul htzda mt? 

SES ANALIZI 

Ses dtizeyleri �ok mu ytiksek? 

Ses dtizeyleri kaydedilemeyecek kadar dti�tik mti? 

Seste herhangi bir kesinti ya da parazil var mt? 

Her sozciigti a�tk�a duyabiliyor muyum? 

Rahatstz edici bir yanktlanma var mt? 

R1iportaj snasmdaki arka alan sesi rahatstz edici ya da �ok yiiksek mi? 

KACIT KURGU 

· ·--····-·····--··· -·-
Evet Haytr 

Kag1t Kurgu, admdan anla;;Ilacagi gibi, filminizi kaglt tizeri
ne yazarak nasll gortinecegini aynnulanyla planlamamn yolu
dur. Asll kurguya ge�meden once filminizin yaplSl tizerinde 
ger�ekten dti�tinmenizi saglar. Kurguya haz1rhkta onemli bir 
a�amadu; gortinttilerinizi ba�tan sona tamyarak kurguya c;ok 
rahat ilerlersiniz , ama bir ba;;ka yaran filminizin yaplSl hakkm
da bir fikir sahibi olmamz1 saglamasidir. C::ekimlerinizin s1rah 
kaydm1 yaparken, 'Filmim neyi anlat1yor?' ve 'Filmin ba;;langi
Cl, geli�mesi ve sonucu ne?' sorulanm sormu;; olmahsm1z . 

Yapabileceginiz iki ttir 'Kaglt Kurgu' vard1r. Birincisi, gerc;ek
ten kag1tlan ktic;tik ktic;tik par�alar halinde kesip sekanslar ha
linde dtizenlemektir. ikincisi, daha bic;;imsel, yaz1h bir kurgu
dur; yeterince aynnuh oldugu ve gerek gortildtigti takdirde, fil
minizin nas1l TAM OLARAK nas1l olmas1 gerektigini edittire 
aktarmakta kullamhr. Her ikisinden de s1rayla soz edecegim. 

'Ki.i�i.ik Kagtt Par�alanyla' Kagtt Kurgu 
Nihayet filminizin kurgusuna sua geldiginde, elinizde her 
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Tipik bir Kaglt Kurgu 

klip ic;in en basit haliyle bir video kayd1 ve bir ses kayd1 alma
h.  Bazen bu kayltlar senkronize olur; yani konu�an birinin go
riintiilerini izlerken buna uyumlu ses kaydm1 da i�itiriz . Ba�
ka zaman, ses ve goriintiiyii senkronize etmeyi tercih etmemi� 
olabilirsiniz . Bunu akhmzda tutarak, 'kiic;tik kaglt parc;alany
la' kaglt kurguda ilk yapmamz gereken, filminize koymay1 is
teyebileceginiz ba�hca klipleri suah kayltlanmzm ic;inden sec;
mektir . Kiic;iik bir parc;a kaglt kesin, enlemesine ikiye katlaym 
ve klibin adm1 iki kez yazm; birincisi kag1dm list yansma, 
ikincisi alt yansma. Sonra tist yandaki ismin yanma 'VIDEO' 
ve alt yandaki ismin yamna 'AUDIO /SES' yazm. Simdi kag1d1 
enlemesine iki parc;aya aymn, artlk klibiniz ic;in bir 'ses' ve bir 
'video' sunumunuz var . Aym i�lemi biitiin klipleriniz i<;in tek
rarlaym, sonunda bu kuc;iik kaglt parc;alanm degi�ik �ekiller
de diizenleyip kliplerin belirli sekanslannm i�e yaraYlp yara
mad1gm1 gozlerinizle gorebileceginiz bir �ey <;1kar ortaya . Bu 
i�lem kurgu yaz1hm1m ilkel ancak son derece etkin bir takli-
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didir ve size sekanslan olu�turmaya ve filminizin iskeletini 
kurmaya ba�lama fusat1 verir. 

Liste halinde diizenlenmi� Kaglt Kurgu 
Bu, bir tablo modelini kullanarak kurguyu kagn uzerinde 

aynnuh bir bi\=imde anlatt1gm1z daha 'dtizgtin' bir kagn kur
gudur. Yukandaki ornekle benzer �ekilde \=ah�u ama daha ke
sin ifadelere sahip olabilir; o kadar kesin ki, bitmi� filmin na
sil gorunecegini \=er\=eve \=er\=eve anlatabilirsiniz. Bu kurgunun 
ille de olmas1 gereken bir yolu degildir ve sadece gereklilik ha
linde kullamhr. Ornegin Avustralya Radyo Televizyon Kuru
mu ABC'nin populer dizisi Race Around the World belgesel 
\=ekmek i\=in dunyanm degi�ik ulkelerine giden \=Ok say1da 
film yapimcismi kaps1yordu. Bir ulkede sadece on gun ge\=ir
melerine izin vard1, soma \=ektikleri goruntiileri ve goruntule
rin tam olarak yonetmenin istedigi gibi kurgulanabilmesi i\=in 
ayrmuh Kagn Kurgulanm Avustralya'ya gondermeleri gereki
yordu. Bunu ba�anyla halledebilmek i\=in her yonetmen kur
gu i\=in zaman kodu, seslendirme, oykulendirme, muzik, v.s 
ile ilgili \=Ok aynnt1h talimatlar vermek zorundayd1. Bir Kagn 
Kurgu, zaman kodu, gorseller, ses ve a\=Iklama i\=in sutunlar 
i\=eren basit bir tablo kullamlarak olu�turulabilir. 

Sizin filminize gelince; muhtemelen bir kurgucuyla \=ah�cagi
mz i\=in ayrmulann derecesinin yukandaki ornekteki gibi mum
kun oldugunca kesin olmasma gerek yok; film kurgu suasmda 
degi�ip geli�ecektir. Yine de, oyku yap1s1 ve filminizin neye ben
zeyecegi konusunda fikir sahibi olmak iyi bir du�uncedir. 

BUTUN MALZEMELERi BiR ARAYA GETiRiN 
'Belgesel Filmin Katmanlan' konusundaki diyagram1 haurla

yacak olursamz (resim l 7) orada filminizi tamamlanmas1 i\=in 
bir\=ok bile�enin bir araya geldigini de haurlarsm1z. �imdi bu 
farkh malzemeler hakkmda du�unmenin tam zamam; mum-
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kiln oldugunca c;ok hazuhk yapm ki stra bir kurgucuyla c;ah;;
ll laya geldiginde (filmi kendiniz kurguluyor olsamz bile) iyi 
yaptlmt;; bir film ic;in gerekli btittin malzemeler elinizde olsun. 
(;oz ontinde bulundurmamz gereken ;;eylerden bahsetmek 
1\zere bunlan a;;agtda boltimlere aytrdtm: 

Ar;;iv 
Fotograflar, video ve ses ar;;ivlerini kapsar (sozgelimi bir 

radyo yaymmdan) . Btittin bu malzemelere sahip oldugunuz
dan emin olun, ama daha onemlisi formatlannm dogrulugun
dan emin olun. Fotograflar ytiksek c;oztintirltikte olmah ve di
j i tal versiyonlan oldugundan emin olmahsm1z. Bunun anlam1 
�udur: ornegin elinize bir fotograf gec;ti, bunu taraytp bir bil
gisayara kaydetmeli ve dogru formata donti;;ttirmelisiniz ki 
oradan kurgu programma aktanlabilsin. Bu en azmdan 300 
dpi demektir (bunun ne anlama geldigini bilmiyorsamz, fo
tograflan aldtgmtz ki;;iyle konu;;un ya da fotograft Photoshop 
veya benzeri bir programla tarayan ki;;inin yapngt i;;i bildigin
den emin olun) . Aynca fotografm da yeterince btiytik oldu
gundan emin olun. <:;ogu zaman 16 :9  gortintti oram ile kurgu 
yapacakstmz, fotograflanmzm ideal boyutu l024x576 piksel 
olmahdtr, yine de uygun boyutu kurgucunuzla kontrol edin. 

Video ar;;iviyle ugra;;tyorsamz, orijinal kaynagm da formatt
m bilmeniz gerekir. Ar;;iv, online video ar;;ivi kitaphgmdan 
gelmi;; olabilir ve bunlar genellikle farkh c;oztintirltikleri olan 
Quicktime formatmdadtr. Hangi formatta kurgu yapacagmlZl 
kurgucunuzla degerlendirin (DVCam, HD, HDV) ve kurgu
dan once bunu harici bir sabit diske ya da CD/DVD'ye ytikle
diginizden emin olun. Video ar;;iviniz kasette kaytthysa hangi 
formatta oldugunu kontrol edin (Beta SP, DigiBeta, HD, 
DVCam) , eger sizin sahip olmadtgmtz ttirde bir kaset oynan
Cl gerektiren bir formattaysa, bunu kurgu sistemine aktarmak
ta sorunlar ya;;ayacaksm1z demektir. Ornegin, DVCam ile bir 
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film c;ektiyseniz ve sadece DigiBeta'da mevcut bir ar�iv kullan 
mak istiyorsamz, o zaman ya DigiBeta'y1 DVCam'e aktarmak 
ic;in para vermeniz gerekiyor (bu oldukc;a pahahya c,;Ikabilir) 
YA DA ula�abileceginiz bir DigiBeta portunuz var demektir; 
ve eger yoksa kiralamak da masrafh olacakt1r. 

Aym �eyler ses ar�ivleri ic;in de gec;erlidir. Kurgudan once 
btittin mtizik, ses efektleri ve diger ar�ivi bir CD'ye toplamay1 
unutmaym. Bestelenmi� mtizik ya da filminiz ic;in bir partis
yon genellikle kurgunun sonuna dogru yap1hr (hatta bazen 
kurgudan soma) , ama en azmdan bunun haz1rhklanm yapa
bilirsiniz. 

Animasyon ve Grafikler 
Filminize hareket grafigi ya da animasyon yerle�tirmek iste

yebilirsiniz. Bu hemen �imdi karar vermenizi gerektirmeyen 
bir �ey olsa da, bu ttir �eylerin kullamlabilecegine clair bir dti
�tinceniz varsa, en azmdan filmin neresinde gortineceklerini ,  
ne ttir bir animasyon olacagm1, ne  kadar stirecegini ve  bunu 
kimin yapacagm1 dti�tinmeniz gerekir. Animatorlerle �imdi
den konu�mak iyi bir fikir olur. 

Apklama 
Filminize ac;1klama amac;h seslendirme koymak isteyebilirsi 

niz. Ac;1klama genelde film tamamland1gmda eklenen bir �ey 
olsa da, ne ttir bir ac,;1klama koymay1 istediginizi ve bunun fil
min oyktistine nas1l yol gosterecegini �imdiden dti�tintin .  Bir 
ac,;1klama koymanm kesinlikle gerekli oldugu ozel durumlar 
vardu ve kurgu a�amas1 ba�lamadan once bunun ic;in biraz za
man ay1rmak iyi olur. 
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1 6- BELGESELiNiZi KURGULAMAK 
Bu boltim, belgeselin nasil kurgulanacag1 konusunda bir reh

hcr degil; kurguculuk zanaatlm geli�tirmek i<;in gerekli beceri
lcri anlatarak size rehberlik edecek bol miktarda kitap ( ve kurs
lar) var piyasada. Bunun yerine bu boltim lineer olmayan kur
gu sistemlerinin btittin benzerlerinin i�levlerini ozetleyecek ve 
hclgesel kurgusunun onemli gramatik yonlerini tarti�acaknr. 

Daha once soz ettigimiz gibi, lineer olmayan kurgu belgesel 
l"ilmcilik alanmda <;1g1r a<;an bir yeniliktir. Hasara yol a<;maz, 
yani bu kurgu sisteminde <;;ekimlerinize yapt1gm1z her �ey ge
ri almabilir. Bir �ey belirli bi<;;imde kesildiyse ya da yap1lan bir 
i�lem i�e yaramad1ysa, ba�a donebilir ve yeniden ba�layabilir
siniz. Sm1rs1z denemeye ve sonsuz olas1hklara izin verir. Da
hasi, daha onceleri pahah post-prodtiksiyon tesisatlannm et
kinlik alam alan kurgu sistemleri artlk oylesine dti�tik mali
yetlidir ki, ev bilgisayanmza yukleyip profesyonel gortintimlti 
filmier kurgulayabilirsiniz. 

ARA(: GERE(:LER 
Filminizin prodtiksiyon a�amasmda oldugu gibi tam dona

mmh olmahsm1z. Bunu ister kit kanaat bir btit<;;eyle yapm, is
ter binlerce pound harcaym, prensipler fazla degi�mez. Temel 
fark sizin <;;ekimlerinizin esneklik derecesi olacakt1r; <;;ok ucuz 
bir sistemin s1mrh fonksiyonlara sahip yaz1hmlan olur ve kul
landigmiz donamm btitiin stireci biraz yava�latabilir; daha faz
la para harcayarak daha iyi yaz1hmlara ve daha h1zh <;;ah�an bir 
sisteme, fazladan depolama alanma, <;;ok daha saghkh bir sis
teme sahip olabilirsiniz. Harcad1gm1z paraya bakmaks1zm, <;;e
kimlerinizden bir belgesel film kurgulayabilmeniz i<;in gerek
li alan baz1 yaz1hm ve donammlar, bilgisayanmzm olmazsa 
olmaz par<;;alan arasmda yer ahr. Yine de �unu unutmaym: fi
yatlan bir tarafa, kurgu sistemleri ancak ve ancak onlan kul
lanan ki�iler kadar iyidirler; bu nedenle i�inin ehli bir kurgu-



I 90 BelgeseUer 

Tipik bir donamm kurulumunun �izimi 

cuyla c;;ah�ugmtzdan emin olun ya da kurguyu kendiniz yapa
caksamz yeteneklerinizi geli�tirmeye bakm (bkz . Resim 20) . 

Bilgisayar 

Kurgu yapmak ic;;in bir bilgisayara ihtiyacm1z var, bu bir PC 
ya da Apple Mac olabilir, aralanndaki tek fark kullanabilecegi
niz kurgu yazll1mlandu. Btitiln modern bilgisayarlar btiyiik 
olas1hkla kurgu yaz1hmlanm c;;ah�urmaktan daha fazlasmi ya
pabilecek fonksiyonlara sahiptirler, ama bilgi sayann arkasm
da ya da yan tarafmda bir 'firewire' giri�i oldugundan emin ol 
mahsmiz, c;;unkii bu ham gortinttilerinizi bilgisayara aktarmak
ta kullanacagm1z ba�hca mekanizmad1r. Yeterince hiZl1 bir bil 
gisayar olup olmad1gmdan, sabit diskinin yeterli oldugundan 
(a�gidaki depolama konusuna bakm) ve RAM'inin yiiksek 
olup olmad1gmdan emin olmahsm1z. Ozellikle sonuncusu bil
gisayanmzm son derece yava� ya da deli gibi h1zh c;;ah�masm 1 
belirleyen temel ozelliklerden biridir. Belirli teknik ozelliklerin 
ayrmtilanm vermektense (bunlar siirekli degi�mektedir c;tin
kti) size verebilecegim en iyi tavsiye mtimkiin oldugunca c;;ok 
RAM almamzd1r. En azmdan kurgu yaz1hmm1 c;;ah�uracak mi
nimum teknik gereksinimlere sahip olup olmadigmiz kontrol 
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edin ve sonra daha fazlasm1 hedeflemeye <;ah;;m. 
Hard Disk (Sabit Disk) Alam - Gtintimilzde bilgisayarlann 

<;ogu 80Gb ve uzeri depolama alanma sahip sabit disklere sa
hiptir. Bilgisayanmzm ana belleginde fazla bo;; yeriniz yoksa 
gorunttilerinizi depolamak i<;in her zaman harici bir sabit sti
rticti satm almamz mumktindtir. Video gortinttilerinizin tiste
sinden gelecek kadar htzh - 'Lacie' ya da 'G-Technology' gibi 
tireticiler - bir stirtictintiz oldugundan emin olun. Ben video 
gortinttilerimi her zaman i<;in harici stirtictilerde tutmayi ter
cih ederim, <;tinkti bunlar genellikle daha dayamkh olurlar ve 
masatistti bilgisayarlara k1yasla daha ta;;mabilirdirler. 

Bilgisayanmzla ilgili bir ttiyo - eger mtimktinse, diztistti ve
ya ev bilgisayanmzi kullanmak yerine kurgu i<;in aynca bir 
bilgisayar edinmeye <;ah;;m. Elbette mali durum bunun i<;in 
her zaman elveri;;li olmayabilir, ama bir kez sabit diskinizde 
uygulamalara ba;;ladtgmizda ve duzenli arahklarla internete 
girdiginizde bilgisayarmlZl muhtemel virtislere, kti<;tik teknik 
sorunlara ve diger problemlere a<;mt;; olursunuz. 

A Deck Kaset Oynatict 
<:;ekimlerinizi bir ;;ekilde bilgisayara aktarmamz gerekir. Bu

nun anlamt, bir ttir CD oynat1c1 ya da kasetleriniz i<;in bir ka
set oynatiCiya ihtiyacmiz oldugudur. <:;ogu zaman insanlar vi
deo kameralanm bu ama<;la kullamrlar ve i;;e yarar, a rna ge
reksiz ;;ekilde aletin ytpranmasma yol a<;abilir. Mumktinse bu 
i;; i<;in tasarlanm1;; bir kaset oynatiCI ya da 'VTR' satm alm. 
Ucuz degildir ama kameralara ktyasla <;ok daha dayamkhdu
lar. Bununla birlikte, insanlar dogrudan ana bellege kaylt ya
pacaklarmdan birka<; ytl i<;inde kasetler daha az kullamlacak
ttr. Ama ;;imdilik, eger altmdan kalkabiliyorsamz, bunlardan 
bir tane edinmek iyi bir fikirdir. 
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Monitorler 
Hic;bir guc;luk ya�amadan tek bir monitorde kurgu yapabilir

siniz. Yine de, yan yana iki tane monitor olmas1 iyidir, boyle
likle gorme alam geni�lemi� olur. Monitorunuzun iki goruntii 
gosterecek �ekilde yap1landmhp yaprlandmlamayacagm1 kon
trol edin, eger yap1yorsa yatmm yapmaya deger. Ote yandan, 
bilgisayanmzda kurgu yaparken, gordugunuz goruntiilerin 
gerc;ekte gorunecek goruntiiler olmad1gmm farkmda olmahsi
mz; tamamlanm1� filminizin kalitesinin dogru sunumu ic;in 
ozel olarak bu i� ic;in aynlm1�, bir kamera ya da kaset oynati
Cl arac1hg1 ile kurgu yazihmm1zdan sinyaller alan harici bir 
monitore ihtiyac1mz vard1r. Tam profesyonel olc;u ayarlanna 
sa hip monitorler oldukc;a pahahdu, ama filminizi izlemek 
uzere televizyonunuzu her zaman kullanabilirsiniz . 

Hoparlorler 
Bilgisayanmza bagh iyi bir hoparlor seti size kaylth sesi ger

c;ek ses gibi elde etme imkam verir. Bilgisayanmzdaki dahili 
hoparlorleri kullanmaktan kac;mm, burada butun yapmamz 
gereken yatmm £100 kadard1r. 

Kurgu Yazlltmlan 
Piyasada birc;ok degi�ik kurgu yaz1hmlan var. Bilgisayanmz

la birlikte ucretsiz olarak geleninden ba�larlar; Apple Mac bil
gisayarlarda !-Movie ve PC'lerde Windows Movie Maker. Bu
nun yam s1ra internette bulabileceginiz say1s1z ucretsiz ya da 
c;ok ucuz paketler mevcut. Genel olarak bu paketler i�lev ve 
kullamm yununden son derece sm1rhd1r. C::ok basit kurgula
nn yap1lmasma olanak tamrlar ama c;ogu profesyonel kurgu
cunun arad1g1 ozelliklerden yoksundurlar. Kurgu konusunda 
tam anlam1yla bir c;aylaksamz bunlar iyi bir ba�lang1c; olabilir, 
ama k1sa sure sonra k1sitlamalann farkma vanrsm1z ve bu da 
hayal kmkhg1 yaratlr. Daha profesyonel yaz1hmlara gelince, 
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Final Cut Pro 

en yaygm olarak kullamlan ti<; kurgu paketi vardu: Adobe 
Premiere, Apple Final Cut Pro ve Avid'in kurgu paketleri se
risi . Premiere yalmzca PC'lerde, Final Cut Pro yalmzca 
Mac'te , Avid ise her ikisinde de <;ah�1r . Premiere son ytllarda 

daha fazla profesyonel olmu� olsa da, Avid ve Final Cut en
dtistrinin standard! haline gelmi�ler ve en btiytik esneklik ve 
gtivenilirligi kullamCilanna saglam1�lard1r . Hangisini se<;ece
giniz tamamen kendi tercihinize kalm1�t1r; Final Cut Pro , stk
hkla bagtmstz filmcilerin se<;imi alan sistemdir; kolay kullam
mt ve manukh ara ytizti ogrenim kolayhg1 saglar. Avid'in pro
fesyonel ttiketiciye yonelik birka<; ytiz poundluk Avid 
Xpress'ten Avid 'Nitris' ya da Avid 'Media Composer' gibi <;ok 
daha pahah alan entegre donamm ve yazthmlara kadar <;ok <;e
�itli sistemleri vardtr . 

KURGUNUN lLKELERi 
Hangi kurgu sistemini kullamrsamz kullanm hepsi bazt te

mel benzerlikleri ve benzer i� ak1�m1 payla�1rlar . Her �eyden 
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once bantlanmzdaki (mini-DV, DVCam, HDV v.s) goriintiile
ri derecelendirmeniz gerekir. Daha soma, c;ekiminizi bir se
kansm ic;ine kurgularstmz. Son olarak sekansm1 teslim edece
giniz formata aktanrsmtz; bu goriintiilerinizin DVCam, DVD 
ya da DigiBeta veya filme kopyalamak iizere c;evrimic;i bir 
programa aktanlmas1 ;;eklinde olabilir. Tabii ki bu kurgu i;; 
akt;;mm basite indirgenmi;; ;;eklidir, ;;imdi goriintiilerinizi ger
c;ekten nasll kurgulayacagmtz konusunda biraz aynnttya gire
cegim. Temel ilkeler kurgu yazthm paketlerinin c;ogu ic;in ge-

. c;erli olsa da ornek olarak Final Cut Pro kullanacagtm. 

C::ekimlerinizi diizenlemek 
Kurgunun anahtan biitiin ham materyalinizi (goriintiiler) 

siz ve kurgucunuz ic;in bir anlam yaratacak ;;ekilde diizenle
mektir. Goriintiilerinizi ana bellege (bilgisayanmzdaki ana 
bellege ya da harici bir bellege) derecelendirirken, kolay giri
;;i saglamak ic;in bunlan (kutu diye bilinen) c;e;;itli dosyalara 
koymallSlmz. Ornegin, diyelim ki yerel bir okulda okul saat
leri dt;;mdaki c;ah;;ma gruplanyla ilgili bir film yaptyorsunuz; 
ogrenciler ve ogretmenlerle bazl roportajlar yaptlmz ve c;ah;;
ma grubunun baz1 goriintiilerini aldmtz. Buna ek olarak oku
lun d1;;mda baz1 cutaway goriintiiler de c;ekmi;; olabilirsiniz. 
Bu klipleri kolayhkla bulabilmek ic;in ilgili kutulara koymamz 
gerekir. Mesela 'ogrencilerle roportaj', 'ogretmenlerle ropor
taj', 'c;ah;;ma grubunun cutaway goriintiileri', 'okulun d1;;mm 
cutaway goriintiileri' gibi kutular olu;;turabilirsiniz. Bu, hangi 
parc;amn kurgu yaz1hmmm neresinde oldugunu kolayca bul
mamza yarar. 

Kaba Kurgudan Resim Kilitlemeye 
Goriintiilerinizin s1rah kaydm1 yap1p, kurgu sistemine dere

celendirdikten ve ilgili kutulara yerle;;tirdikten soma zaman 
c;izelgenizde bir sekans bic;imlendirme i;;lemine sua gelir. Bu 
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i�lem basit<;:e, kusursuz bir kurgulamaya odaklanmaks1zm za
man <;:izelgenizde gortinttilerin uzun bir derlemesini olu�tur
mamz anlamma gelir. Ornegin, degi�ik <;:ekim boyutlannm 
hassas kesimlerine ve aym hareketin <;:er<;:evelendirmesine 
odaklanmak yerine belirli hareketlerin sadece uzak <;:ekimleri 
ile <;:ah�abilirsiniz. Buradaki ama<;:, filminizi yapmak i<;:in ge
rekli alan btittin gortinttilere bakarak filminizin oyktistinti 
kurmak ve kliplerin dtizeninin bir oykti yap1s1 olu�turmaya 
uygun olup olmad1g1 hakkmda fikir sahibi olmaktlr. 'Kaba 
Kurgu' <;:ekimlerinizden par<;:alan, kullanmay1 istediginiz her
hangi bir ar�ivi ve animasyon ya da grafikler yerle�tirebilece
giniz bo�luklan kapsayabilir. Bu kaba kurgu, genellikle nihai 
filminizden <;:ok daha uzundur. 

Filminizin kaba kurgusunda sonraki ad1mda <;:ekimlerinizle 
<;:ah�lrken <;:ok daha dikkatli olmah, filminizin i<;:inde farkh oy
ktiler ara�tmp belirli sekanslara odaklanarak daha <;:ok hikaye 
yaplSlna yogunla�mallSlmz. Bu ad1mda mtizik, efektler ve hat
ta a<;:1klama ile bile ugra�maym. Kurgunun bu evresinin anah
tan, gortinttilerinize bak1p, 'Bu i�e yarar m1? Bunun anlam1 var 
m1?' diye sorabilmektir. Kurgucunuz (eger varsa) size burada 
yard1mc1 olacakur ama, burada ba�kalannm bir hikaye gortip 
gormedigini anlamak ve <;:ekimlere <;:ok yakm oldugunuzdan 
sizin fark edemediginiz zaYifhklan belki gorebilecek, <;:ekimle
rinize ya da filminize a�ina olmayan ti<;:tincti bir ki�inin de ol
masl her zaman i<;:in <;:ok i�inize yarayacakur. 

Bundan sonra kurgunun geri kalanmda, filminizin neredey
se tamamlanm1� sayllacag1 ve gortinttintin 'dogru <;:er<;:evelen
dirme'sinin yap1lacag1 'hassas kesim' i�lemine yonelirsiniz. 
A<;:1klamay1 yerle�tirir, mtizik ve efektleri eklersiniz. Kurgu
nun bu evresinde baz1 tokezletici engellerle kar�lla�abilirsiniz. 
Belirli sekanslar dtipedtiz i�e yaramaz olabilirler; karakterlerin 
<;:ekim s1rasmda tamk oldugunuz kimi ruh halleri kurguda ol
masl gerektigi <;:1kmam1� olabilir. Sekanslann kesilip atllmas1 
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gerekebilir ve goriintiilerinizde daha once goz oniinde bulun
durmadigmiz baz1 unsurlann ortaya <;1kanlmas1 gerekebilir. 
Zaman zaman <;ok bunaltlcl hale gelebilir ve filminizin basba
yagi yUriimedigi durumlar olabilir. Gerekli biitiin unsurlar or
tadadir ama hepsini bir araya getirdiginizde bir �ekilde bir �ey
ler eksik kahr. Bu her zaman olmaz tabii ama montaj odasm
da bunun gibi moral bozucu giinlere haz1rhkh olun. 

Kurgu siirecinin bir<;ok a�amasmda degi�ik ki�iler filminizi 
gormek isteyebilirler. Eger varsa, yap1mcm1z ya da ba�yapim
cmiz filmi gormek isteyebilir ve filmin nasll geli�tirilebilecegi 
konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Kurgu odasmda haftalar
ca kale gibi <;ah�t1ktan sonra birilerinin bir saatligine i<;eri gi
rip de belirli sekanslann i�e yaramaz oldugunu soylemeye ba�
lamasi kar�1smda serinkanhhgm1z1 korumak hazen zor olabi
lir. Eger yapt1klan i�te donammh ki�ilerse, o zaman bir ad1m 
kenara <;ekilip onlan dinlemeli ve istedikleri �eyi en azmdan 
goz oniinde bulundurmahsm1z. Bunu yapmamz <;ok yerinde 
olacakt1r, <;iinkii onlar filmin i<;inde olmad1klan i<;in, sizde ol
mayan bir nesnellik derecesine sahiptirler ve tavsiyeleri sizin 
yapt1klanmz1 bozmak degil, yard1mc1 olmak amacm1 ta�Ir. Ni
hayetinde filminizi bir izleyici kitlesine gosterdiginizde, sade
ce bir kez izleyip, bu tek izlemeye dayanarak bir hiikiim vere
ceklerdir. Bir yap1mc1 ya da arao editOr, izleyicilerin ne dii�ii
neceklerini tarafs1z bir gozle tasavvur eder ve onlann tavsiye
leri <;ogu zaman (yine de her zaman degil) en azmdan dinle
meye degerdir. 

Kurgunun son a�amas1, sizi hassas kesimden 'resim kilitle
meye' ta�1yan k1sm1d1r. Admdan anla�Ilacagi gibi bu a�ama, 
resimde art1k degi�iklik yapmayacagm1z, yani resmin kilitlen
mi� oldugu anlamma gelir. Sonraki a�ama, filminizin online 
kurgusunu ve ses kan�t1rmasm1 yapacagm1z kis1md1r. Her iki
sinden de bu boliimde soz edecegiz. 
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Kurgunun Grameri 
Kurgu i�lemi s1khkla produksiyonun en heyecan verici kis

midlr. Filminizin buti.in ogelerini bir araya getirme zamam 
gelmi�tir. Kurgu strasmda film hakkmdaki fikirlerinizi kay
betmeniz de c;ok kolaydu; kurgu strasmda i�inizi akhmzda 
tutmaya c;ah�m ve yapmaya c;ah�t1gm1z �eyin ne oldugunu 
kendinize hatulatm. Belgesel kurgusu, kurmaca film kurgu
sundan genellikle c;ok farkhdu. tiki, bo� bir tuval gibidir, yak
la�Im ve oykuyle ilgili olas1hklar sonsuz say1dadu. Kurmaca 
filmier ise tam tersine yaplsmm buyuk klsmma daha onceki 
senaryo yaz1m1 ve oykuleme evrelerinde sahip olmu�lardtr. Si
zin bak1� ac;m1za bagh olarak belgesel kurgusu, heyecan veri
ci ve yarat1c1 bir ugra� da olabilir, filminizin neye benzeyece
gi konusunda bir ipucu vermemekte direnen bo� bir tuval gi
bi son derece stresli bir i� de olabilir. Her iki durumda da iyi 
bir kurgucu filminize bic;im vermekte yard1mc1 olacaktu, ama 
ba�anh ya da felaket bir kurguya neden olan temel bile�enler 
uzerinde kafa yormak yararh olur. 

Kurgu, kabaca gorilnti.ileri belli bir duzenle sualaytp, ortaya 
bir film c;1karmak degildir. Belirli gorilnti.iler ancak digerleriy
le birlikte i�e yararlar ve ornegin, bir c;ekimi kesmek rasgele 
almacak bir karar degildir, belirli temel ilkeleri bilmeyi gerek
tirir. Her yeni c;ekimin yeni bir bilgi ic;erdiginden ve c;ekimler 
arasmda bir silreklilik oldugundan emin olmahs1mz. Bu, c;e
kimlerinizin toplammm bir oyku olu�turmas1 ic;in bir araya 
gelmesi gereken gorse} kurallan i�aret eden bir kavram olan 
ekran gramerinin sadece bir kurahdtr. Kurgunun grameri uze
rine c;ok �ey yazllm1�t1r (onerilen kitaplar i<;in 'Kitap Onerile
ri' k1smma bkz) . Cumleler kurmay1 kolayla�tmp ba�kalan ta
rafmdan anla�llabilmeyi saglayan yaz1h ve sozel dilin bir gra
meri oldugu gibi, film kurgusunun da gori.inti.iler toplammm 
seyircinin ilgisini c;ekecek bir oyku olu�turmas1 i<;in kurallan 
vardu. Bu kurallar y11lar boyunca geli�im gosterdiler. Apocaly-
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pse Now ve Cold Mountain filmlerinin odtillti kurgucusu Wal
ter Murch �oyle der: 

Bir filmin nasll bir araya getirilebilecegini belirleyen 
son derece tutarh, gorunu�te filmlerin kendilerinden 
bag1ms1z belli ba�h matematiksel hesaplar vard1r. Yll
lar ic;inde, c;ah�ug1m her filmle birlikte bu hesaplara 
-navigasyon noktalan- guvenmeyi ogrendim. Ornegin: 
2 .5 -bir izleyici kitlesi herhangi bir anda sadece iki bu
c;uk tematik unsuru yakalayabilir; 14 -devam eden bir 
aksiyon sahnesi dakikada ortalama 14 ba�ka kamera 
ac;Isl gerektirir; 30 -bir montaj ,  filmin ideal uzuiilugu
nun yuzde 30'undan fazlasm1 kaplamamahd1r. 

Ancak bunlar belki de teoride suyun dibinde ke�fe
dilmeyi bekleyen c;ok daha buyuk bir knamn sadece su 
ustunde kalml� adaciklandu. 

Aslma bakarsak, kurgu uzerinde du�unmeyi bira
kmca i�lerin yolunda gitmesi hayret vericidir. Bir an 
ic;in Mauna Kea'mn zirvesindeyiz -kes ! - ardmdan, Ma
riana Trench'in dibindeyiz. Goruntulerin kesilip bic;i
lerek yap1lan bu ani degi�imi, sabah uyam�1m1zdan ge
ce gozlerimizi kapad1g1miz ana kadar arahks1z bir c;e
kim gibi gorunen normal hayaum1zda ya�ad1g1m1z bir 
�ey degildir. Bu durumu alg1m1zm kabullenmeyecegi 
ve bir sure denenip bir c;e�it deniz tutmasma neden ol
duktan soma film kurgu i�inin terk edilmesi surpriz 
olmazd1. Ama olmad1: evrimsel geli�im tarihimizin bi
zi haz1rlamam1� gibi gorundugu bu ani degi�en gorun
tulere keyifle katland1k, hatta zevk ald1k. 

(Almtmm yaplld1g1 kitap: The Conversations: Walter 
Murch and the Art of Editing Film, yazan: Michael On
daatje. 2002 Bloomsbury Publishing PLC) 

Bu kurallar (ya da Murch'un adlandirdigi gibi matematiksel 
etkiler) bir <;ekimi digerinden ne zaman ayuacagmlZl, <;oztin
meleri ne zaman ve nasll kullanacagmizl, yakm plan <;ekimle
ri ne zaman kullanacagm1zl i<;erir ve bu �ekilde devam eder. 
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Ne var ki, btittin bunlardan anlam1� olacagm1z gibi, bir editor 
ancak c;:ekilmi� alan malzemelerle c;:ah�abilir ve ne yaz1k ki ko
ti.i c;:erc;:evelenmi�, devamhhg1 olmayan ve sesi koti.i kaydedil
mi� alan c;:ekimler ic;:in mucizeler yaratamaz. Bu ytizden, kur
guyu dti�tinerek c;:ekim yapngm1zdan emin olmamz c;:ok 
onemlidir, ba�ka bir deyi�le c;:ekimleriniz bir araya getirildi
ginde nas1l gortinecegini dikkate almay1 unutmamahsmiz. 
Film yap1mc1lannm (ozellikle yeni ba�layanlann) kurguya 
oturup belli bir sekans ic;:in yeteri kadar farkh c;:ekim mesafesi 
kullanmad1klan, yeteri kadar cutaway c;:ekimi yapmad1klan, 
ortam sesini kaydetmeyi unuttuklan ve c;:ekimleri yeterince 
uzun tutmad1klan ic;:in s1zlanmalan s1k rastlanan bir olaydu. 

Onceki k1s1mda belirttigimiz gibi, c;:ekimlerinizi iyi hazula
mak anzas1z bir kurgu stirecinin vazgec;:ilmezidir. Montaj oda
sma girerken (ya da ev bilgisayanmzm ba�ma otururken) eli
nizdeki materyali iyi tamyor olmahsm1z. Gori.inttiler hakkm
da iyi bilgi sahibi olmak, kagn kurgu ve yap1ya ili�kin gtic;:lti 
bir sezgi iyi bir kurgu yapmamn yap1 ta�land1r. Elinizden ge
len en iyi �ekilde haz1rhk yapt1gm1zdan emin olun. 

Online Kurgu ve Seslendirme (Audio Mix) 
Kurgunuzda 'resim kilitleme' a�amasmdan soma filminizi 

online kurgu ve seslendirmeyle tamamlamamz gerekir. 'Onli
ne kurgu' terimi bir parc;:a yamlticidir aslmda. Geleneksel ola
rak prova kurguyu bitirdikten soma gori.inttilerinizi daha 
yi.iksek c;:oztini.irltige sahip (ya da daha dti�tik siki�tlrmah) 
yi.iksek bir kurgu sisteminde ye.niden derecelendirmeniz anla
mmda kullamhr. Ornegin, gortinttilerinizi DV'ye kaydettiniz, 
daha di.i�i.ik c;:ozi.intirli.ikte derecelendirdiniz ve soma resim ki
litleme yapuktan soma bir EDL'ye (kurgu karar listesi) aktar
dmiz. Soma ana bantlanmzla birlikte btiti.in c;:ekimlerinizi :am 
c;:ozi.ini.irltikli.i bir tesisata ahrsm1z. Ote yandan, gtini.imtizi.in 
gi.ic;:li.i bilgisayarlan ve geni� depolama ozellikleri sayesinde 
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'online' kurguyu kendi kurgu sisteminizde yeniden derecelen
dirmenize gerek olmaks1zm yapabilirsiniz. Bunun bir istisna
Sl, <;ekimlerinizi HD formatmda (<;ok btiytik bir depolama ala
nma ve tisttin teknik ozelliklere gerek duyan bir format) yap
ml� olmamz halinde soz konusu olabilir; gortinttileri once 
DV'ye ahp soma gen;ek HD formatmda kurgulayabilirsiniz. 

Gtintimtizde 'online kurgu' terimi <;ogunlukla bir filmi yal
mzca en dti�tik s1k1�tumayla tamamlamak anlammda degil , 
aym zamanda en iyi �ekilde, pahah ve son derece geli�kin 
post-prodtiksiyon tesisatlannda yap1labilecek saylSlz i�lemler 
anlammda da kullamlmaktadu. Bu i�lemler, dti�tik film yap
rna tekniklerini iyile�tirmek ya da filminizin belirli sekanslan
na farkh bir renk ve atmosfer kazandumak i<;in filminizin et
kin bir �ekilde 'rotu�lanmas1' demek olan renk derecelendirme 
i�lemini de i<;erir. Online kurgu aynca filminizin dogru for
matta teslim edilmesini de garanti eder. 

Seslendirme (audio mix), sesinizin son halinin bir ses mti
hendisi tarafmdan profesyonel yaz1hm ve donammlar kullam
larak kan�tmlmas1 i�lemidir. Zaman uyumlu sesinizle birlikte 
btittin mtizik ve efektler kan�tmhr; bu i�lem profesyonelce 
kaydedilmi� a<;1klamay1 da ekleyebileceginiz a�amad1r. 

Online kurgu ve seslendirme, ytiksek kaliteli, yaymlanma 
standartlarmda tamamlanm1� bir yap1m1 saglayan profesyonel 
monitor ve hoparlorlerde tamamland1ktan soma prodtiksiyon 
stirecinin ger<;ekten <;ok onemli bir evresine gelir s1ra. Pahah 
olabilir ve bunun i<;in birka<; gtin ayumamz gerekebilir, ama 
eger dagltlm �ans1 olan bir film istiyorsamz paha bi<;ilmez bir 
�eydir. 
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1 7- BELGESELiNiZiN DAGITIMINI 
YAPMAK 
Nihayet!  Filmi tamamladm1z ! Her �eyden once bu a�amaya 

geldiginiz i<;in tebrikler. Bir belgesel yapm1� olmak onemli bir 
ba�and1r, �imdi s1ra bu s1k1 <;ah�manm mlimklin oldugunca 
<;ok ki�i tarafmdan izlenmesini saglamaya ve limit ederiz bir 
kazan<; da saglamaya gelmi�tir. 

Glinlimliz, belgesel filmleri dag1t1m1 i<;in tum zamanlann en 
heyecan verici donemidir. Televizyon kanallan, geni� banth ka
nallar, yeni kitle ileti�im ara<;lan ve kurmaca film dagltlmmm 
say1smdaki patlama her zamankinden daha btiyliktlir ve hiZla 
btiylimeye devam eden bir mecrad1r. Bu boltim mevcut se<;enek
lerden bazllanm inceleyip, bu slirekli btiyliyen karma�1k dlinya
da yolunuzu bulmamz i<;in baz1 tavsiyelerde bulunacakt1r. 

DAGITIMCILARLA (:ALISMAK 
Filminizi bag1ms1z olarak yapnysamz (yay1mc1hk �irketleri 

ya da diger film acentelerinden kaynak saglamakslZln) bu ge
nellikle siz ya da �irketinizin filmin haklarma sahip oldugu
nuz anlam1 ta�1r. Haklar meselesiyle ugra�mak zorunda kal
mayacagmiz i<;in bu durum sizi gti<;lti bir pozisyona yerle�ti
rir. YayimCilann ilgilendikleri bir film yapngmlZl varsayarak 
elinizde sat1lacak harika bir lirlin oldugunu soyleyebiliriz. 
Film yap1mc1lan bu a�amada bir slirli on haz1rhk i�leminden 
kurtulmak i<;in genellikle bir dag1t1mcmm hizmetinden yarar
lamrlar. iyi bir dagltlmcmm sundugu hizmetlerin, hayatm1z1 
biraz olsun kolayla�nracak li<; i�levi vard1r. ilk olarak, genel
likle dtinyadaki bir<;ok dagltlmCiyla baglant1lan vard1r ve fil
minize dikkat <;ekmek i<;in tonlarca ara�nrma yapmak ve fark
h yayimCilara talep edilmemi� DVD'ler gondermek zorunda 
kalacak olan sizden daha fazla �ansa sahiptirler. ikincisi, dtin
ya <;apmda MipDoc (www.mipdoc.com) ve Sunnyside of the 
Doc ( www.sunnysideofthedoc.com) gibi <;e�itli pazarlara kat1-
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hrlar. Ve son olarak, yorucu evrak i�leri ve kontratlarla ugra�
mayi sizin adm1za ustlenirler. Dogal olarak yapnklan i�lerin 
kar�1hgm1, faaliyetten bir pay talep ederler. Bu pay genellikle 
filminizin net kannm % 30'udur. 

Yapm1� oldugunuz filmi dag1tma a�amasma geldiginizde 
aralarmdan se<;im yapabileceginiz <;ok say1da dagltlmCI vardu; 
bunun i<;in ge<;mi�teki performanslanna bakmamz gerekir 
(nereden ba�layacagm1za dair bir fikir sahibi olabilmeniz i<;in 
ingiltere'deki Belgesel Film Yap1mcilan Grubu'nun uyeleri 
i<;in hazulad1g1 kapsamh bir liste mevcuttur - www .dfgdocs. 
com). Mumkunse, mustakbel dagltimcimzla tam�m ya da en 
azmdan etrafh bir telefon goru�mesi yapm. Onlara filminizi 
gonderin ve ne du�unduklerini, filmin dag1t1mm1 yapma ko
nusunda ne gibi planlan oldugunu ogrenin. DagltlmCilar ge
nellikle filminizi mumkun oldugunca fazla sat1� kanalma pa
zarlamaya <;ah�1rlar; bu, televizyon kanallannm yam sua, 
DVD sat1�lan, online dagmm, u<;aklarda, yolcu gemilerinde 
gosterim ve bazen sinema salonlanna dag1t1m1 da kapsayabi
lir. Aynca herhangi bir ulkeye dagmm yapabilmek i<;in filmin 
dunya <;apmdaki haklanm da isteyebilirler. Hangi haklan on
lara vermek istediginiz konusunda bir anla�ma yapabilirsiniz; 
bazen online yaym haklan gibi baz1 haklan sakh tutup, bu 
alanda daha tecrubeli oldugunu du�undugunuz ba�ka bir da
gltlmCiya verebilir ya da dagltlml kendiniz yapmaya te�ebbus 
ede bilirsiniz. 

DACITIMINI KENDi YAPMAK 
Bazen filminizin dag1t1mm1 kendiniz yapmay1 du�unebilirsi

niz. Bunu yaymCilarla yapacagm1z1 akhmzdan <;tkarmadan, 
insanlarla ili�kilerinizi geli�tireceginizi du�ununce iyi bir fi
kirdir, ya da en azmdan bir film festivali harika olur (a�ag1ya 
bakm) ; aksi halde i�leri kendiniz i<;in zorla�nrm1� olursunuz. 
Bununla birlikte, eger 'arady1 ortadan kaldtrmak istiyorsamz 
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ve kendi ba�m1za ugra�maya yetecek kadar donammhysamz 
kar�m1za koca bir dagltlm dunyas1 c;1kar. Bu, online ve DVD 
dagltlmm sahas1d1r. 

DVD dag1t1m1 yapacaksamz, DVD uretip soma bunlan pa
zarlayabilirsiniz. insanlann dogrudan sizden ah� yapmasma 
imkan tamyan bir ah�veri� sepeti alan web sitenizi kurmak is
teyebilirsiniz. Bununla birlikte, saglam bir mu�teri tabammn 
ilgisini c;ekebilmek ic;in kayda deger bir pazarlama yapmamz 
gerekir. Aym zamanda, DVD'nizin tamumm1 yapmak ic;in film 
bag1ms1z organizasyonlar, diger film organizasyonlan, ag olu
�um siteleri ve belki perakendecilerle temas kurmak ic;in giri
�imlerde bulunabilir, DVD'nizi satmay1 isteyip istemediklerini 
ogrenebilirsiniz. Yine de bunun c;ok zaman ahc1 bir i� olacagi
na hazuhkh olun. DVD uretmek, tlim pazarlama materyalleri
ni hazulamak ic;in bir miktar sermayeye ihtiyaCimz vardu ve 
soma guc; bir i� alan meydana c;1k1p c;e�itli sat1� noktalanna fil
minizin toptan sat1�1m yapmaya c;ah�makla kar�1 kar�1ya kahr
Simz. Yapt1gm1za degebilir ve gerc;ekten birc;ok ba�an oykusu 
vard1r, ama uzun sureli bir ugra�1ya haz1rhkh olun. Kendini
ze, bu Slklcl i�leri dagltlmcdara buak1p bir somaki filminize 
zaman harcamamn daha iyi olup olmayacagm1 sorun. Elbette 
hic;bir dagltlmcmm filminizle ilgilenmedigi durumlar soz ko
nusu olabilir; eger durum boyleyse, dagltlmmm kendiniz 
yapmaya ba�lamadan once 'Neden' diye sorun; her �ey bir ya
na eger dagltlmCilar filminizi satamayacaklanm dti�unuyor
larsa , siz neden yapabilesiniz? 

Online dag1t1m hiZla geni�leyen bir saha ve bu kitabm yayi
nmdan soma birkac; ay ic;inde bile manzara dikkate deger 61-
c;ude degi�mi� olacak. Filmlerin online sau�ma ba�lam1� alan 
bir c;ok firma var. Apple's !Tunes Music Store, film ve televiz
yon programlanm online olarak sauyor. Ba�ka birc;ok �irket 
kullamCiya filmi indirmek ic;in satm almak ya da s1mrh bir su
re ic;in kiralamak yoluyla benzer �eyleri yapmaya ba�lad1. Bu 
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�irketlerden baz1lan btiytik gi�e ba�ans1 kazanm1� filmlerr 
odaklamrken, digerleri bag1ms1z belgeseller de dahil olmak 
tizere ozel bir hedef kitleye yonelik filmier sunmaktalar. Para 
kazanabileceginiz modeller degi�iklikler gosterir; bu servisler
den baz1lan, mesela Babelgum (www .babelgum.com) filmin i
zi almak ir,;in sizden bir defaya mahsus ticret talep edebilirken .  
ba�kalan filminizin her indirili�inden gelir payla�1m tekli l  
edebilir. Bu hizmetin en iyi k1sm1, filminizi ki�isel olarak gon
derebilmeniz ve parasm1 dogrudan alabilmenizdir. Bu,  h1zla 
geli�en bir alan oldugu ir,;in hizmet veren �irketlerin kapsaml 1 
bir listesini vermek gtir,; ama Babelgum, Joost ve Jalipo ba�la
mak ir,;in iyi yerler. 

FiLM FESTiV ALLERiNiN ONEMi 
Film festivalleri, festivale katllan san� acenteleri ve dagltlm

Cilann dikkatlerini dogrudan filminize mtimktin oldugunca 
r,;ok r,;ekebilmeniz ir,;in benzersiz fusatlardu. Ya da filminizin 
qnemli bir festivalde gosterimiyle (belki bir de odtil kazana
rak) pazar �ansm1 arurabilirsiniz. Aynca festivallere katllmak
la sektorden birr,;ok insanla tam�1p ileti�im kurma gibi az bu
lunur bir fusati yakalam1� olur ve s1khkla (her zaman degil) 
dtinyanm degi�ik yerlerine btittin masraflan odenmi� geziler 
kazamrsm1z. Ek olarak r,;ah�manlZl ilgili bir seyirci toplulugu
na gosterip film hakkmda konu�abilirsiniz. Ama nereden ba�
layacaksmiz? Dtinya tizerinde binlerce degilse bile kelimenin 
gerr,;ek anlam1yla ytizlerce festival var ve filminizi hangisine 
sokacagm1za karar vermek kolay bir i� de gil. Ozenle plan yap
mall ve gerr,;ekten i�inize yaramayacak ktir,;tik festivallere kau
larak paramzm yansm1 harcamadigm1zdan emin olmahsm1z. 

Hangi festivaller? 
Filminizi gonderebileceginiz festivallerden en onemli ikisi 

International Documentary Festival Amsterdam (Amsterdam 
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Uluslararas1 Belgesel Film Festivali, IDFA olarak bilinir -
www.idfa.nl) ve Kanada'da Toronto Hot Docs International 
Documentary Festival (Toronto Hot Docs Uluslararas1 Beige
sci Film Festivali, (www.hotdocs.ca)dir. IDFA her ytl Kas1m 
aymda, HotDocs Nisan sonunda yapthr. Her ikisi de kamu
oyunda tanman ve son derece onemli olan organizasyonlardu. 
'Scktor'den kat1hm yuksektir; yaptmcllar, arao editorler, ba
sm, sat1� acenteleri ve dag1t1mc1lar. ileti�im ag1 hrsatlan, filmi
niz hakkmda konu�ulmas1 ve olu�turulan ilgi paha bic;:ilmez 
dcgerdedir. Butiin buyuk festivallerde oldugu gibi filminizin 
bir tiir 'promiyer' statiisunde olmas1m tercih cderler; dunya 
promiyeri degilse bile en azmdan ulusal ya da Avrupa promi
yeri (ya da HotDocs festivalinde Kuzey Amerika promiyeri) 
faydah olur. Bu nedenle, diger kuc;:uk festivallere ba�vurma
dan once zamanlaman1Zl iyi yap1p filminizi bu iki festivalden 
birine sokmaya c;:ah�m. HotDocs Festivali ile ilgili iyi haber, 
filminiz kabul edilmemi� olsa bile bir videotekte tutulacak ve 
aholara, diger festival duzenleyicilere ve dagntmctlara sunu
lan buyi.ik bir el kitabmda listelenecek olmastdtr. Filminiz se
<; ilmemi� olsa dahi bu insanlar oturup filminizi izlemek iste
yebilirler. Bu yuzden kesinlikle ba�vurmaya deger. Bunlara ek 
olarak, IDFA'nm yam sua yap1lan Shadow Festival (www.sha
J.owfestival.nl) admda bir etkinlik vard1r, filminizle buraya da 
ba�vuru yapmamza deger 

lngiltere'de halen Kas1m'da yap1lmakta olan, ama tarihinin 
J.egi�me ihtimali olan Sheffield DocFcst var. Bu da seminerle
ri, atolye c;:ah�malan, konu�malan, tarti�malan, videoteki ve 
say1s1z film gosterimi ile yine onemli bir sektorel organizasyon. 

Ozerinde di.i�i.inmeye deger daha birc;:ok festival var. Di.inya 
lizerindeki belgesel film festivallerinin tam listesi Belgesel 
Filmciler Grubu'nun web sitesinden bulunabilir (www. 
J. fgdocs.com) . Bu listeleri ara�tmn ve gosterimin yam s1ra 'en
J.i.istriye' yonelik yan�malann oldugu festivalleri bulun, boy-
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leleri genellikle <;;ah�mamz1 tamtmanm en iyi yoludur. Ge<;;mi-;.  
festival programlanna bakm ve sizin ho�land1gm1z tiirde film
lerin gosterilip gosterilmemi� oldugunu goriin; eger gosteri l  
mi�se, muhtemelen sizinle aym kafa yap1smda insanlar ve iyi 
bir seyirci filminizi degerlendirecek demektir. Bu festivallerin 
<;;ogu a�m derecede konukseverdir; sizinle ilgilenirler, ozc l 
'yonetmenler' organizasyonlan ve ak�am yemekleri diizenler
ler, eger giderseniz bu hrsatlann <;;ogundan yararlanacagmlz
dan emin olun. i�lerinizi <;;abucak hallederseniz, filminizin 
British Council'e ba�vurusunu yapmaya deger. Uluslararas1 
festivallerde gosterilecek k1sa filmier i<;;in merkezi bir takas 
odas1 gibi <;;ah�arak e�siz bir hizmet sunuyorlar. Daha fazla bil
gi i<;;in www.britishcouncil.org/arts adresine bakm. 

Filminizin ba�vurusunun yap1lmas1 
Kulaga geldiginden daha kolay bir i�tir. Film festival ba�vu

rulan <;;oklukla karma�1k, uzun, zaman harcay1c1 ve hazen pa
hahdlr. Bunun i<;;in merkezi bir takas odas1 sunarak size yar
dimci alan servisler vard1r (bkz. www .withoutabox.com) . Bi
raz maliyeti vardu ve ille de her festivali kapsamazlar, ama 
birka<;; festivale ba�vurmak isterseniz i�e yarayabilirler. Ba�vu
ruyu kendiniz yapacak olursamz son ba�vuru tarihinden once 
gerekli malzemeyi hazulamak i<;;in olduk<;;a zaman harcamamz 
gerekir. Bunlar �u malzemeler olabilir: 

• Filminizin VHS ya da DVD'leri. Eger VHS kullamyorsamz, 
PAL formatmm yam sua Amerikan festivalleri i<;;in NTSC for
matmda kopyalanmz oldugundan emin olun. Burada bir tav
siye: siyah kaset ya da kaps1z DVD yollamaym, filmin ba�hg1, 
yonetmen, ileti�im bilgileri, goriintii oram, filmin uzunlugu 
gibi bilgileri ekleyerek diizgiince etiketleyin. 

• Film ekibindekilerin isimleri, yonetmen ya da yonetmen
lerin biyografileri, filmografileri ve transkriptler (baz1 festival-
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ler talep ediyor) . 
• Fotograflar. Festivaller s1khkla filminizin ytiksek c;:oztintir

li.iklti dijital fotograflanm ister (minimum 300 dpi) . Baz1 fes
tivaller e-posta, ISDN ya da dosya transferi yolunu kabul etse 
de hazen CD'ye yazdmlm1� olarak isterler. 

Filminiz kabul edilirse, o zaman bir ana bant yollaym. En 
yaygm formatlar DigiBeta, Beta SP, hazen 35mm ya da 1 6mm 
filmdir. (Baz1 festivaller yalmzca Beta SP'yi kabul eder.) Filmi
niz 35 mm ya da sadece bir mini DV kopyamz olabilir. Forma
Llmzm kabul edilip edilmeyecegini gormek ic;:in festival yonet
meligini kontrol edin ve gori.intti oramna dikkate alm ( 16 :9,  
4 :3,  Full Height Anamorphic v.s) . Degi�ik festivalleri gezece
gi ic;:in bir seferde birden fazla ana banda ihtiyac;: duyabilecegi
nizi akhmzda bulundurun. Tekrar ediyorum, bu maliyetli ola
bilir, bu ytizden filminizi kac,; festivale yollayacagm1z konu
sunda tedbirli olun. 

Yammza almamz gerekenler 
Sec,;ildiniz, ana bandmlZl yolladm1z, uc,;ak biletinizi aldm1z, 

aruk festivale gitme zamam. Ama haz1rhkh oldugunuzdan 
emin olmahsm1z. Yammza alacaklan dti�tintirken a�ag1dakiler 
size yard1mc1 olacaknr: 

• Kartvizitler. Onlardan ne kadar nefret ettiginizin onemi 
yok, birine hakkm1zdaki ttim bilgileri c;:abucak vermenin paha 
bic;:ilemez bir yoludur. Bir m iktar bastmn ve yammza bolca 
alm. 

• Poster ve bro�tirler. Festivaller s1khkla filminizin posterle
riniz asmamza izin verirler, bu nedenle yammza bir c,;ift btiytik 
boy poster alm. Bir de filminiz ic;:in bro�tir bastmn (ileti�im 
bilgilerinizi koymay1 unutmaym) ve etrafa dag1tm. Btiytik fes
tivallerde genellikle btittin katlhmCilar ic;:in aynlm1� kutular 
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vard1r, malzemelerinizi oraya b1rakabilirsiniz. 
• Filminizin DVD kopyalan. Yammza bol miktarda alm ki 

insanlara dagnabilesiniz. Tekrar ediyorum, diizgiin bi<;imdc 
etiketlendiginden ve iizerlerinde ileti�im bilgilerinin oldugun
dan emin olun. 

Festivaller sizi ag1rlamak i<;in genellikle ellerinden geleni ya
parlar ve en azmdan filminizin her gosteriminde bulunmak, ta
mtimmi yapmak ve sonrasmda soru-cevaplar i<;in yakmlarda 
bulunmak olmas1 beklenen �eylerdir. Sonra, 300 ki�ilik bir iz
leyici topluluguyla filminizi taru�ml� olmaktan travma ge<;ire
rek, hak edilmi� bir i<;ki i<;in delegeler hanna yollanabilirsiniz . 
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18- SON BiRKA� SOZ VE 
CEV APLANMAMI� BiRKA� SORU 
Bu kitap en basit kavramdan ba�laytp tamamlanm1� filmin 

teslimine kadar belgesel film yaptm si.irecine goz atu. Filmini
zin, mi.imki.in oldugunca �ok ki�i tarafmdan izlenmesi umu
duyla (ki bu kaynak bulma ve dagltlm olanaklanm goz oni.in
de bulundurmamz gerektigi anlamma gelir) gen;;ek di.inyamn 
i�inde belgesel film yapmayt bi.iti.in ogeleriyle birlikte ele al
mak i�in bir giri�imdi bu. Belgesel film yapmak zengin, odi.il
lendirici ve zaman zaman moral bozucu bir deneyimdir. Her 
�eyi hesaba katarak bakild1gmda iyi para getirmez, ama bu du
rum diger kariyerlerden farkh olarak, ba�ka insanlann ve yer
lerin bi.iyi.ileyici di.inyalanna girmek gibi e�siz bir hrsatla den
gelenir. Ne var ki, bu si.irecin gerektirdigi bir�ok etik mesele 
stkhkla goz ard1 edilmektedir. Simdi bunlardan bazllanndan 
ayrmtlb bi�imde soz etmek istiyorum. 
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Ki�iLERLE (:ALI�MAK 
Bir belgesel film yonetmeni olarak bazen kendinizi iki diin

ya arasmda s1k1�m1� hissedebilirsiniz; filminizin konusu olan 
ki�inin talepleriyle arac1 editortiniiztin talepleri arasmda c;atl�
ma olabilir. Ya da c;at1�ma sizin nasll bir film istediginizle , fil
minizin konusu olan ki�inin du�iindiigii arasmda olabilir. Bu 
her zaman boyle olmaz ama eger olursa sizi zor durumda bi
rakabilir. Ornegin a�ag1daki iki senaryoyu ele alahm: 

1 .  Filminizin konusu olan ki�inin filmin bir noktasmda c;ok 
sinirli ve duygusal oldugu bir film c;ekiyorsunuz. Uyu�turucu 
bag1mhhgmdan kurtulma stirecinde ve siz de bu siirec;te onu 
izliyorsunuz. Belirli bir giinde yeniden kottilemeye ba�ladigi
m hissediyor ve her �eyin sizin suc;unuz oldugunu soyleyip 
bagmp c;agirarak ofkesini sizden <;Ikanyor. Sonradan pi�man 
olmasm1 bir yana buakusamz, bu duygusal patlama 'iyile�me' 
stirecinin onemli bir yonti oldugu ortaya <;1kar. Ki�i ertesi gun 
oztir dileyerek gelir ve ya�ad1g1 duygusal patlamanm filme ko
nulmamasml sizden ister. Bir �ey soylemezsiniz ama kurguda 
hem siz hem de yap1mcm1z o boltimiin filme konulmasmm 
onemli oldugunu hissedersiniz. Ne yapars1mz? 

2. Tibet'te siyasi muhalifleri filme c;ekiyorsunuz: (:in'in is
teklerine ragmen Ozgtir Tibet kampanyasma etkin olarak ka
ulan ve Dalai Lama ile gizli baglanulan olan bir grup insan. Bu 
filmin, yerel Tibetliler'in sesini ve (:in'in kurallan altmda ya
�amanm onlara neler hissettirdigini gosterdigini c;ok gti<;lii bir 
�ekilde hissediyorsunuz. Ne var ki, bu film geni� kitleler tara
fmdan izlendigi takdirde (:inli yetkililerin filmdeki ki�ileri 
te�his etme ve tutuklama olas1hgmm bulundugunu biliyorsu
nuz. Ne yapars1mz? 

Yukandaki senaryolann ikisi de etik bir <;Ikmaz ic;eren ger
c;ek orneklerdir. Bu gibi durumlarda kesin dogru ya da kesin 
yanh� bir cevap yoktur. ikisi de bir filmin tirtin olarak gerek-
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sinclikleri ile filmcleki insanlann gereksinclikleri arasmclaki c;a
tl�maya clayanmaktacl1r. Filme nelerin clahil olacagma (ya cla 
olmayacagma) clair karan filmin ki�isine b1rakmak her zaman 
clogru muclur? Ve yapt1gm1z filmin sosyal heclefinin ya cla 'yi.i
ce bir amacmm' olclugunu cli.i�i.inerek insanlan tehlikeye at
mak her zaman clogru alan m1cl1r? Bu gibi ikilemler s1khkla 
kapsamh tarn�malann konusu olmu�larclu ve bir film yaplm
ClSl olarak bunlann kenclinize sormamz gereken onemli soru
lar olclugunu kavramaya cleger. 

Neyin clogru neyin yanh� olcluguna karar vermek bir film 
yapiiDClSl olarak muhtemelen sizin kencli cli.iri.istli.igi.ini.ize ve 
filminizin ki�ileriyle aramzclaki ili�kinin cli.iri.istli.igi.ine bagh
cllr. Buracla beklenen filminizin konusu alan ki�ileri �ey gerek
siz rencicle etmeyeceginiz , yanh� tamtmayacagm1z ve karala
mayacagmiz yoni.incleclir. Baz1 yonetmenler, filmlerine konu 
alan ki�ilerle onun istemecligi hic;bir �eyi filme koymayacakla
nna clair bir sozle�me yaparlar; cligerleri claha az liberal clavra
mrlar ama filmin konusu alan ki�ilerle gi.ivene clayah bir ili�
ki kurarlar ve son kurgunun bir ihanet ya cla onurlancl1rma ol
cluguna karar verirken kencli yarg1lanm kullamrlar. 

ALDATMACA 
Filminizin ki�ilerini oyuna getirmek clogru muclur? Alclat

macanm gec;erli bir mazereti olclugu clurumlar var m1cl1r? Ya 
seyirciyi kancl1rmamn? Boyle bir �ey hakh olabilir mi? Film 
yonetmeninin filminin konusu alan ki�ileri kas1th olarak al
clatt1g1 ara�tlrmaya clayah filmier varclu, ornegin bir grubun 
ic;ine s1zmak, bir suc;u ortaya c;1karmak ic;in yap1lan alclatma
calar gibi ve bu ti.ir mi.iclahalelerin gec;erli mazeretlere clayan
cl1gm1 kabul ecleriz. Ama ya clurum bu kaclar net, boylesine 
'akla kara' �eklincle clegilse? Robert Flaherty'nin koti.i �ohretli 
belgeseli (boyle bir tammlama varsa tabii) Nanook of the North 
kas1th olarak planlanm1� sahneler ic;erir ve karakterler iclclia 
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edildikleri gibi ki�iler degildirler (filmdeki 'aile' gerc;ekte bir 
aile degildir) . Seyirciler Eskimolar'm hayatmm etnografik c;e
kimlerini izlediklerini inanmaya yonlendirilmi�lerdir. Fla
herty'nin savunmas1, bir film yonetmeninin konunun gerc;ek 
ruhunu yakalamak ic;in gen;egi s1k s1k bozmas1 gerektigi var
sayimma dayamr ve bin;;ok yonetmen bu yolda yilrilmil�ler
dir; gerc;ekten de Grierson'un belgeseli, 'gen;;ekligin yarat1c1 
yorumu' olarak tammlamas1 mazur gorillebilir 'aldatmaca'ya 
basamak olu�turmu�tur. 'Daha iyi'yi sunmak adma aldatmaca
YI mazur gorebilir miyiz? 

BiLGiLENDiRiLMiS RIZA VE BiR BELGESELiN i<;iNDE 
OLMANIN ETKiLERi 
Belgesel film yapimcilan s1khkla yonetmenle filmin karakte

ri arasmdaki durilstltik ili�kisinin 'bilgilendirilmi� nza' nosyo
nuna dayandigmi, yani filmin karakteri filmin konusunu ve 
kendisinin nas1l gosterilecegini bildigi silrece, biz yonetmen
lerin ilzerimize du�eni yapm1� oldugumuzu soylerler. Ama bu, 
filmimizin karakterini ne olc;ude 'bilgilendirdigimize' bagh ol
dugundan gen;;ek dogru degildir. 'Bilgilendirilmi� nza' ic;in 
benzeri bir savunma televizyondaki gerc;ek ya�am programla
nnda insanlann onaylan ahnmaks1zm kullamlmaktadu. Tele
vizyon �ovlannda gerc;ek ya�am programlanna kaulmak ic;in 
kaydolan insanlann c;ogu filmin program s1rasmda ve sonra
smdaki etkisinin ne olacag1 hakkmda c;ok az bilgiye sahiptir
ler. Televizyondaki gerc;ek hayat programlannm tamam1, dti
rtist film yapimcilanm uyarmaya yetecek kadar kanhmCilan
mn kar�1 kar�1ya kald1g1 intihar, ruhsal c;okilntil ve psikolojik 
hasar vakas1yla doludur. Dilrilst bir yap1mc1 'bilgilendirilmi� 
nza' ifadesinin, belgeselin ne hakkmda oldugu konusunda et
rafh bilgi verilmesi oldugu varsay1mma kar�1 ciddi bir �ekilde 
mticadele etmelidir. 

KauhmCiya c;ok fazla bilgi verdigimiz durumlar ise bu oner-
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menin diger yontidtir. Nicholas Philibert'in odtil kazanm1;; 
belgeseli Etre et Avoir (Olmak ve Sahip Olmak) , Fransa'nm 
kiic;;tik bir koytindeki bir grup okul c;;ocuguyla ho;; bir ogret
meni anlaur. Hem ogretmen hem de aileleri ve vasileri arao
hgi ile c;;ocuklar filmde olma konusunda nza gostermi;;lerdi. 
Ne var ki, film btiytik bir ticari ba;;an elde edince 'oyuncular' 
tutumlanm degi;;tirdiler. Ogretmen George Lopez, Philibert'e 
kar;;1 filmde derslerinden boltimler yer ald1g1 ic;;in e;;-yazarhk 
iddias1yla sahtecilik; hayata sayg1 hakkmdan dogan 'imaj hak
kmm' ihlal edildigi iddias1yla da ihlal davas1 a<;;tl. Okul c;;ocuk
lannm aileleri, c;;ocuklann baz1 sahneleri tekrarlamak zorunda 
kald1klanm, bu ytizden kendilerine oyunculara yap1ld1gi gibi 
odeme yap1lmas1 gerektigini soyleyerek her biri 20.000 Avro 
talep ettiler. Bu durum i;;i oldukc;;a ileri gottirmek midir, yok
sa filmin karakterlerinin eserin mtilkiyetinden hak talep etme
leri hakh bir iddia m1d1r? 

KATILIMCILARA ODEME YAPILMASI 
Bu durum bizi daha btiytik bir soruna, filmlerimizde gorti

nen ki;;ilere odeme yap1p yapmayacag1m1z konusuna gottiriir. 
Bu sorunun cevabmm kesin bir 'hayir' oldugunu sanabilirsiniz, 
ne var ki kelimenin tam anlam1yla saylSlz denecek kadar c;;ok 
film yapimCISI, filmlerinde gortinen ki;;iye nakit ya da 'nakit ye
rine gec;;en' odemeler yapmaktad1rlar. Bu durum gerc;;ekligin 
dogas1 hakkmda ne anlama gelir ve filmde yer alan ki;;iler para 
ahyorlarsa, ekranda geli;;im stirecini izledigimiz olaylann ger
c;;ek olduguna biz seyircilerin inanmas1 beklenebilir mi? 

Belgesel film yap1m1 s1rasmda ortaya <;;Ikan baz1 etik ve pro
fesyonellikle ilgili sorunlara degindim. Tart1;;ma burada bit
mi;; degil ve buna benzer say1s1z orneklerin olduguna hie;; ku;;
ku yok. Yine de, siyah ve beyaz gibi dogru ya da yanh;; diye bir 
cevap olmad1g1, ama kendimizi ic;;inde buldugumuz ko;;ullar
da yapacag1m1z en iyi ;;eyin ne olacagm1 kendimize sormam1z 
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gerektigi konusunda bir fikir sahibi olmu� olmanlZl umanm. 
Belgeselin tarafstz gerc;;ekligin kaydt OLMADICINI, daha ziya
de gerc;;ekligin yorumu oldugunu kabul ediyorsak, o zaman bu 
yorumun ve bu yorum nedeniyle dogabilecek alan kimi 
onemli kararlann sorumlulugunu da kabul etmeliyiz. 

<;ok stk1c1 bir not olmamasm1 umarak bu konuyu burada bt
raktyorum, ama gerc;;ek insanlar ve gerc;;ek olaylar hakkmda 
film yapmanm sorumlulugunun bir aguhg1 vardtr ve film ya
ptmcllan olarak en azmdan verdigimiz kararlann sonuc;;lanm 
enine boyuna goz onunde bulundurmaya c;;ah�mahytz. 



BOLUM 5 
KAYNAKLAR 

1 9- ARA�TIRMA KAYNAKLARI 
Ytizlerce irili ufakh ar�iv, gortintti ktittiphaneleri mevcut. 

Tarihsel, cografi ya da bic;imsel olarak ozel bir �ey anyorsamz 
bu sec;enekleri mutlaka ara�nrmallSlmz. A�ag1daki liste kap
samh malzemeler sunan btiytik ktittiphanelerin listesidir. 

FOCAL International (Federation of Commercial Audiovisual Libraries) 

Pentax House, South Hill Avenue, South Harrow, Middlesex HA2 ODU 

T: +44 (0)20 8423 5853 - F: +44 (0)20 8933 4826 

E: info@focalint.org - www.focalint .org 

BAPLA (British Association of Picture Libraries and Agencies) 

18 Vine Hill, London E C 1 R  5DZ 

T: +44 (0)20 7713 1 780 - F: +44 (0)20 7713 1 2 1 1  

E :  enquiries@bapla.org.uk - www.bapla.org.uk 

ITNSource 

200 Gray's Inn Road, London WC1 X  8XZ 

T: +44 (0)20 7430 4480 - F: +44 (0)20 7430 4453 
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E: uksales@itnsource.com - www.itnsource.com 

Temsil Ettikleri: ITN; Reuters Television Archive; Granada, Channel 4;  

British Pat he and Images of War 

Kategoriler: Haberler ve Guncel Olaylar, Tarih, Guzel Sanatlar, Bilim, 

Spor 

BBCMotion Gallery 

BBC Worldwide Ltd 

Room E25 1 ,  Woodlands, SO Wood Lane, London Wl2 OTT 

T: +44 (0)20 8433 2861/2862 - F: +44 (0)20 8433 2939 

E: motiongallery. uk@bbc.co. uk - www.bbcmotiongallery.com 

Kategoriler: Haberler ve Gilncel Olaylar, Tarih, Guzel Sanatlar, Bilim , 

Spor 

Getty Images 

1 0 1  Bayham Street, London NW1 OAG 

T: 0800 279 9255 (veya +44 (0)20 7544 3445) 

F: film.sales@gettyimages.com - www.gettyimages.com 

Kategoriler: Haberler ve Guncel Olaylar, Guzel Sanatlar, Spor 

AP Archive 

The Interchange, Oval Road, Camden Lock, London NW1 7DZ 

T: +44 (0)20 7482 7482 - F: +44 (0)20 7413 8327 

www.aparchive.com - info@aparchive.com 

Temsil Ettikleri: ABC America; ABC Australia; Calyx Television; CCTV 

China; CTV Canada; KRT North Korea; RTR Russia; Sky News UK; Sports 

News TV; 20th Century Archive; Universal Newsreel; UN and UN Agenci

es; Vatican TV; WWF 

Kategoriler: Haberler ve Guncel Olaylar, Tarih, Spor 

BDFL British Defence Film Library 

Chalfont Grove, Narcot Lane, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 STN 

T: +44 (0)1494 878 278 - F: +44 (0) 1494 878 007 

E: BDFL.Customerservices@ssvc.com - www.bdfl.co.uk 

Kategoriler: Tarih 

Clips and Footage 

Studio 1 1 2, Spitfire Studios, London N1 9BE 
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T :  +44 (0)20 7287 7287 - F :  +44 (0)20 7439 4886 

www.clipsandfootage.com - Kategoriler: Tarih, Giizel Sanatlar 

CNN Imagesource 

Turner House, 16 Great Marlborough Street, London WlF 7HS 

T: +44 (0)20 7693 1 540 - F: +44 (0)20 7693 1 541 

www.cnnimagesource.com 

Kategoriler: Haberler ve Giincel Olaylar 

Corbis 

1 1 1  Salusbury Road, London NW6 6RG 

T: +44 (0)20 7644 7644 - F: +44 (0)20 7644 7646 

www.corbismotion.com 

Kategoriler: Haberler ve Giincel Olaylar, Spor 

Huntley Film Archives 

22 Islington Green, London Nl 8DU 

T: +44 (0)20 7226 9260 - F: +44 (0)20 7359 9337 

E: films@huntleyarchives.com - www.huntleyarchives.com 

Kategoriler: Tarih 

Imperial War Museum Film and Video Archive 

All Saints Annexe, Austral Street, London SEl l  4SJ 

T: +44 (0)20 7416 5291 - F: +44 (0)20 7416 5299 

www.iwmcollections. org.uk 

Kategoriler: Tarih 

National Geographic Digital Motion 

77 Oxford Street, London WID 2ES 

T: +44 (0)877 730 2022 - F: +44 (0)20 7287 1043 

www.ngdigitalmotion.com 

Kategoriler: Tarih, Bilim 

Oxford Scientific (OSF) 

Ground Floor, Network House, Thame, Oxfordshire OX9 3UH 

T: +44 (0) 1 844 262 370 - F: +44 (0) 1844 262 380 

www .osf.co. uk 

Kategoriler: Bilim 
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Press Association 

292 Vauxhall Bridge Road, London SWl V lAE 

T: +44 (0)20 7963 7474 - F: +44 (0)20 7963 7476 

www.pressassociation.co.uk 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Tarih, Spor 

TWI Archive 

McCormack House, Burlington Lane, London W4 2TH 

Tel: +44 (0)20 8233 5500 - Fax: +44 (0)20 8233 6476 

E: twiarchive@imgworld.com - www.twiarchive.com 

Kategoriler: Spor 

Wellcome Library for the Tarih of Medicine 
210 Euston Road, London NW1 2BE 

T: +44 (0)20 76 1 1  8722 - F: +44 (0)20 76 1 1  8369 

E: library@wellcome.ac.uk - www.library.wellcome.ac.uk 
Kategoriler: Tarih, Bilim 

World Images 
8 Fitzroy Square, London W1 T 5HN 

T: +44 (0)20 7388 8555 

www.world-images.org - E: info@world-images.org 

Temsil Ettikleri: Amnesty International; Greenpeace UK; International 

Fund for Animal Welfare; WWF; In Depth Solutions; Farm Animal Welfa

re Network 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Bilim 

ZDF Enterprises GmbH 

Fred Burcksen 
Vice President, Distribution, Merchandising and Investments 

T: +49 (0)613 1/991-280 - F: +49 (0)613 1/991-259 

burcksen.f@zdf.de 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Tarih and Bilim 

AKG Images 

Berlin, London, Paris 

T: +44 (0)20 7610 6103 - F: +44 (0)20 7610 6 1 25 

enquiries@akg-images.co.uk - www.akg-images.com 

Kategoriler: Gtizel Sanatlar, Tarih, Bilim 



Bridgeman Art Library 

T: +44 (0)20 7727 4065 

london@bridgeman.co.uk - www.bridgeman.co.uk 

Kategoriler: Giizel Sanatlar 

Mary Evans Picture Library 

59 Tranquil Vale, Blackheath, London SE3 OBS 
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T:+44 (0)20 8318 0034 - Toll-free (USA only) : 1 -866-437-9381 

F: +44 (0)20 8852 7 2 1 1  

E :  pictures@maryevans.com - www.maryevans.com 

Kategoriler: Tarih 

Mirrorpix 

T: +44 (0)20 7293 3700 

desk@mirrorpix.com - www.mirrorpix.com 

Temsil Ettikleri: The Daily Mirror; The Daily Herald; Sunday Mirror; The 

People; Daily Record and Sunday Mail 

Kategoriler: Haberler ve Giincel Olaylar, Tarih, Spor 

The National Archives 

Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU 

T: +44 (0)20 8392 5225 - F: +44 (0)20 8487 1974 

E: image-library@nationalarchives.gov.uk 

www.nationalarchives.gov.uklimagelibrary 

Kategoriler: Tarih 

Natural History Museum Picture Library 

NHM Image Resources (Photography/Picture Library/Filming) 

Cromwell Road, London SW7 5BD 

T: +44 (0)20 7942 5401/5324 - F: +44 (0)20 7942 5212 

E: nhmpl@nhm.ac.uk - www.piclib.nhm.ac.uklpiclib/www/index.php 

Kategoriler: Tarih, Bilim 

Nature Picture Library 

do BBC Broadcasting House 

Whiteladies Road, Bristol BS8 2LR 

T: (0) 1 1 7  974 6720 - F: (0) 1 17 923 8166 

(USA only) Toll-free: 1-866-350-6744 



220 Belgeseller 

www .naturepl.com 

Kategoriler: Bilim 

Press Association 

292 Vauxhall Bridge Road, London SWl V lAE 

T: 020 7963 7474 - F: 020 7963 7476 

www. pressassociation.co. uk 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Tarih, Spor 

Wellcome Library for the History of Medicine 

2 1 0  Euston Road, London NW1 2BE 

T: +44 (0)20 761 1 8722 - F: +44 (0)20 761 1 8369 

E: library@wellcome.ac.uk - www.library.wellcome.ac.uk 

Kategoriler: Tarih, Bilim 

British Library 

St Pancras, 96 Euston Road, London NWl 2DB 

Boston Spa Wetherby, West Yorkshire LS23 7BQ 

British Library Newspapers 

Colindale Avenue, London NW9 SHE 

T: +44 (0)870 444 1500 

www.bl.uk 

The British Library 1ngiltere ve 1rlanda'da bas1lan her �eyin bir kopyasm1 

ahr, St Pancras ve Colindale'de Okuma Odalan vard1r. 

British Library of Political and Economic Science 

London School of Economics and Political Bilim 

10 Portugal Street, London WC2A 2HD 

T: +44 (0)20 7955 7455 - F: +44 (0)20 7955 6923 

E: ibss@lse.ac.uk 

www .lse.ac. uklcollections/IBSS/ 

Institute of Historical Research 

University of London Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU 

T: +44 (0)20 7862 8740 - F: +44 (0)20 7862 8745 

E: ihr.reception@sas.ac.uk - www.history.ac.uk 



The National Archives 

Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU 

T: +44 (0)20 8876 3444 

www. nationalarchives. gov. u k 

National Library for Health 

www. library.nhs.uk 
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T1p v e  profesyonel ara�tlrmalar i<;;in eksiksiz bir ki.itiiphane; halen geli�

mekte. 

Well come Library for the History of Medicine 
210 Euston Road, London NWl 2BE 

T: +44 (0)20 761 1 8722 - F: +44 (0)20 76 1 1  8369 

E: library@wellcome.ac.uk - www.library.wellcome.ac.uk 

Kategoriler: Tarih, Bilim 

ABCNews VideoSource 

1 25 West End Avenue, New York, NY 10023, USA 

T: + 1  2 1 2  456 5421 - F: +1 2 1 2  456 5428 

E: abcvideosource@abc.com - www.abcnewsvsource.com 

Kategoriler: Haberler ve Gi.incel Olaylar, Tarih 

BBCMotion Gallery 

BBC Worldwide Americas 

747 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017,  USA 

T: + 1  2 1 2  705 9399 - F: + 1  2 1 2  705 9342 

E: motiongallery.ny@bbc.co.uk 

BBC Worldwide Americas 

4144 Lankershim Blvd., Suite 200, North Hollywood, CA 91 602, USA 

T: + 1  818 299 9720 - F: + 1  818 299 9763 

E: motiongallery.la@bbc.co.uk 

BBC Worldwide Canada 

130 Spadina Avenue, Suite 40 1 ,  Toronto, Ontario M5V 2L4, Canada 

T: +1 416 362 3223 - F: +1 416 362 3553 

E: motiongallery.toronto@bbc.co.uk 
Kategoriler: Haberler, Gi.incel Olaylar, Tarih, Gi.izel Sanatlar, Bilim, Spor 
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CBCTV Archive Sales 

Box 500, Station A, Toronto, Ontario M5W 1E6, Canada 

T: + 1  4 1 6  205 7608 - F: + 1  4 1 6  205 6257 

E: archives@cbc.ca - www.cbc.ca/archives 

Kategoriler: Tarih, Gilzel Sanatlar, Bilim, Spor 

CBS News Archives 

524 West 57th Street, New York, NY 1 0019-2985, USA 

T: +1 2 1 2  975 2834 - F: +1 2 1 2  975 5442 

www.bbcmotiongallery.com 

Kategoriler: Haberler ve Gi.incel Olaylar, Tarih 

Canamedia Productions Ltd 

381 Richmond St. East, Ste 200, Toronto, Ontario M5A 1P6, Canada 

T: + 1  4 1 6  483 7446 - F: +1 416 483 7529 

E: itn@canamedia.com 

CNN ImageSource, USA 

One CNN Center, Atlanta, GA 30303, USA 

T: + 1 404 827 3326 - F: + 1 404 827 1 840 

E: cnn.imagesource@turner.com 

www.cnnimagesource.com 

Kategoriler: Haberler ve Gilncel Olaylar 

Corbis Motion, US &: Worldwide 

7 1 0  2nd Avenue, Suite 200, Seattle, WA 98014, USA 

T: + 1  866 473 5264 

E: info@corbismotion.com - www.corbismotion.com 

Kategoriler: Tarih, Giizel Sanatlar, Bilim, Spor 

CTV Archive Sales 

9 Channel Nine Court, Toronto, Ontario MIS 3K6, Canada 

T: + 1  416 332 7389 - F: +I 4 1 6  332 7384 

www.archivesales.ctv.ca 

Kategoriler: Haberler ve Giincel Olaylar, Tarih, Spor 

F.I.L.M. Archives 

432 Park Avenue South, Suite 1007, New York, NY 1 0016,  USA 

T: +1 2 1 2  696 041 7 - F: +1 2 1 2  696 002 1  
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E: info@filmarchivesonline.com - www.filmarchivesonline.com 

Kategoriler: Haberler ve Giincel Olaylar, Giizel Sanatlar, Tarih 

Global ImageVVorks 

65 Beacon Street, Haworth, NJ 0764 1 ,  USA 

T: +1 201 384 7715 - F: +l 201 SOl 8971 

E: info@globalimageworks.com - www.globalimageworks.com 

Kategoriler: Haberler ve Giincel Olaylar, Giizel Sanatlar, Bilim 

HBO Archives 
1 100 Sixth Avenue, New York, NY 1 0036, USA 

T: + 1  866 825 3311 - F: +1 2 1 2  5 1 2  5225 
E: researchrequest@hboarchives.com - www.hboarchives.com 

Kategoriler: Tarih, Bilim, Spor 

Internet Archive 

www.archive.org 

Kategoriler: Tarih 

ITN Source 
The Empire State Building, 350 Fifth Avenue, Suite 7304, New York, 

NY 1 0 1 1 8-7304, USA 

T: + 1  646 723 9540 - F: + l  646 792 4668 

E: nysales@itnsource.com 

3500 VVest Olive Ave, Suite 990, Burbank, Los Angeles, CA 9 1 505, USA 

T: + 1  818 953 4 1 1 5 - F: +1 818 953 4137 

E: lasales@itnsource.com - www.itnsource.com 

Kategoriler: Haberler ve Gilncel Olaylar, Tarih, Giizel Sanatlar, Bilim, 

Spor 

MacDonald and Associates 

5660 N. jersey Avenue, Chicago, IL 60659-3694, USA 

T: +1 773 267 9899 - F: +1 773 267 7796 

E: macfilms@worldnet.att.net 
www.macfilms.com 

Kategoriler: Tarih, Giizel Sanatlar 

National Film Board of Canada 
33 1 5  Cote de Liesse Road, Saint-Laurent, Quebec N4N 2N4, Canada 
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T: +l 5 1 4  496 9470 - F: +l 5 1 4  283 5729 

E: stockshots@nfb.ca - www.nfb.ca/stockshots 

Kategoriler: Tarih, Bilim 

National Geographic Digital Motion 

1 145 1 7th Street NW, Washington, DC 20036-4688, USA 

T: + l  877 730 2022 - F: + l  202 429 5755 

9 100 Wilshire Blvd, Suite 401 E ,  Beverly Hills, CA 902 1 2, USA 

T: + l  3 1 0  734 5300 - F: + l  3 1 0  858 580 1 

www.ngdigitalmotion.com 

Kategoriler: Tarih, Bilim 

NBC News Archive, Library Sales 

30 Rockefeller Plaza, New York, NY 101 12,  USA 

T: +l 2 1 2  664 3797 - F: + l  2 1 2  703 8558 

E: footage@nbc.com - www.nbcnewsarchives.com 

Kategoriler: Haberler ve Gi.incel Olaylar, Tarih, Gi.izel Sanatlar, Bilim 

Reelin' in the Years Productions LLC 

T: +l 619 281 6725 - F: +l 858 578 6337 

www. reelinintheyears.com 

Kategoriler: Gi.izel Sanatlar (Music) 

Sherman Grinberg Film Library 

T: +l 818 7 1 7  9200 
E: kacinla@aol.com 

Kategoriler: Tarih, Gi.izel Sanatlar, Spor 

WGBH Stock Sales 

1 25 Western Avenue, Boston, MA 02134, USA 

T: + 1 6 1 7  300 3939 - F: + 1 6 1 7  300 1056 

E:  stock_sales@wghb.org - www.wghbstocksales.org 

Kategoriler: Tarih, Gi.izel Sanatlar, Bilim 

WPA Film Library 

1 6 1 0 1  South l08th Avenue, Orland Park, IL 60467, USA 

T: +l 708 460 0555 - F: +l 708 460 0187 

E: sales@wpafilmlibrary.com - www.wpafilmlibrary.com 

Kategoriler: Tarih, Gi.izel Sanatlar 
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Christie's Images Inc 
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13-06 43rd Avenue, Long Island City, NY 1 1 10 1 ,  USA 

T: + 1  718 472 5030 - F: + 1  7 1 8  472 9005 

E: thepicturelibrary@christies.com - www.christiesimages.com 

Kategoriler: Guzel Sanatlar 

Custom Medical Stock Photo 

3660 West Irving Park Road, Chicago, IL 606 18-4132, USA 

T: + 1  773 267 3 100 - F: + 1  773 267 6071 

E: sales@cmsp.com- www.cmsp.com 

Kategoriler: Bilim 

Corbis 

Rights Managed & Royalty-Free 

Corbis Canada 

T: +1 450 466 6600 - F: +1 450 466 9739 

E: canada@corbis.com - www.corbis.com 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Tarih, Gtizel Sanatlar, Bilim, 

Spor 

Daily News Pix 

E: photosales@dailynewspix.com - www.dailynewspix.com 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Spor 

Getty Images 

122 South Michigan Avenue, Suite 900, Chicago, IL 60603, USA 

T: +1 3 1 2  344 4500 

6300 Wilshire Blvd, 1 6th Floor, Los Angeles, CA 90048, USA 

T: + 1  323 202 4200 

75 Varick Street, New York, NY 10013,  USA 

T: + 1  646 6 1 3  4000 601 N. 34th Street, Seattle, WA 98103, USA 

T: + 1  206 925 5000 

T: 800 IMAGERY 

E: sales@gettyimages.com - www.gettyimages.com 

Kategoriler: Haberler ve Gtincel Olaylar, Gtizel Sanatlar, Tarih, Bilim, 

Spor 
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Stock Montage 

1 8 1 7  N. Mulligan Ave, Chicago, IL 60639, USA 

T: +1 773 637 9790 - F: +1 773 637 9794 

E: images@stockmontage.com - www.stockmontage.com 

Kategoriler: Tarih 

National Oceanic and Atmospheric Administration 

Skip Theberge 

NOAA Central Library 

T: +1 301 7 1 3  2600 xl l 5  
E: albert.e. theberge.jr@noaa.gov - www.photolib.noaa.gov/index.html 

Kategoriler: Bilim 

New York Public Library Picture Collection 

Photographic Services & Permissions 

T: + 1  2 1 2  930 0091 
E: permissions@nypl.org - www.digital.nypl.org/mmpco 

Kategoriler: T arih 

The Library of C ongress, Prints and Photographs Division 

1 0 1  Independence Ave SE, Washington, DC 20540, USA 

T: + 1  202 707 8000 

E: photoduplication®loc.gov - www.loc.gov 

Kategoriler: Tarih 

Images from the History of Medicine 

Light, Inc. 

1 2 160-A Tech Road, Silver Spring, MD 20904- 19 14, USA 

T: + 1  301 680 9700 - F: + 1  301 680 0575 
E: nlm.requests@yahoo.com - wwwihm.nlm.nih.gov 

Kiitiiphaneler 

The Library of Congress 

101 Independence Ave SE, Washington, DC 20540, USA 



T: + 1  202 707 6394 

www.loc.gov 

U.S. National Library of Medicine 

Reference and Web Services 

8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894, USA 

T: + 1  301 594 5983 - F: + 1  301 496 2809 

E: custserv®nlm.nih.gov - www.nlm.nih.gov 

Kategoriler: Tarih, Bilim 
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20- FiLM ONERiLERi 
Belgesel film yap1m1 hakkmda bir �eyler ogrenmenin uygu

lama ve kitap okuma d1�mdaki en iyi yolu film seyretmektir. 
Bu, size izlemeye c;ah�manm onerecegim bir film sec;kisidir. 
Kesinlikle eksiksiz bir liste degil ve bir film yapimCISl olarak 
belgesel ttirti ile ilgili daha fazla bilgi edinmenize yard1mc1 
olacak bir avuc; film sadece. Belgesel ttirtintin geli�imi hakkm
da fikir sahibi olmanm saglamak amaCiyla kronolojik olarak 
dtizenlendi. Bir filmin DVD'si mevcutsa, belirtildi. DVD'si 
yoksa bulundugunuz yerdeki film enstittistine ya da filmi ya
pan yap1mc1 �irket ba�vurarak, izlemek tizere filmin bir kop
yasmi nas1l edinebileceginizi sorabilirsiniz. 

l 920'ler 

Nanook of the North (Kuzeyli Nanook) 
Yonetmen: Robert Flaherty, ABD-Fransa, 1922 

Nanook of the North belgesel niteliginde kayda deger ilk 
uzun metrajh film olarak kabul edilir ve yalmzca bu nedenden 
dolay1 seyredilmesi gerekir. Robert Flaherty, Eskimolarm ha
yaum aynnt1h bic;imde belgeselle�tirmeye karar vermeden on
ce uzun ylllanm Kanada'da ya�ay1p Eskimolan gozlemleyerek 
gec;irdi. Film takas, bahk tutma ve avlanmanm rittiellerini 
gostererek endtistriyel uygarhktan uzak bir grup insamn, bir 
inuit Eskimosu alan Nanook ve ailesinin gtinltik ya�amlanm 
belgeler. (DVD olarak mevcut) 

Man with a Movie Camera (Kamerah Adam) 
Yonetmen: Dziga Vertov, Sovyetler Birligi, 1929 

Gerc;ekten �a�IrtlCI ve pek c;ok bak1mdan zamammn c;ok ote
sinde alan bir film. 
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Sovyet yonetmen Dziga Vertov'un deneysel filmi, yonetme
nin sinemanm en gerc;;ek amacmm ya�am1 ya�and1g1 �ekliyle 
yansltmak olmas1 gerektigi inancmdan ortaya c;;Ikmi�tlr. Bu 
nedenle film, Moskova, Kiev ve Odessa gibi bir c;;ok �ehirde c;;e
kilmesine kar�m, gun dogumundan gun bat1mma dek bir �eh
rin ya�amm ic;;inden gunluk bir portresidir aslmda. Ba�langic;;
ta sessiz alan film sinemalarda 1929 y1lmda canh muzik e�li
ginde gosterime girdi. Daha soma, ic;;lerinde bested Michael 
Nyman'm da bestesi alan farkh film muzikleriyle defalarca 
gosterildi. (DVD olarak mevcut.) 

l 930'lar 

Triumph des Willens (Triumph of the Willliradenin 
Zaferi) 
Yonetmen: Leni Riefenstahl , Almanya, 1935 

Propaganda filmi yap1m sanaum en iyi bic;;imde gosteren 
c;;arp1c1 bir film. Film, 1934 yilmda 3. Reich'in Nurnberg'deki 
Nasyonal Parti Toplant1s1 c;;evresinde geli�en buyuk bir des
tandir. 1934 yllmda Hitler'in istegi uzerine c;;ekilmi�, sonraki 
y1llarda yonetmen Leni Riefenstahl Nazi yanhs1 oldugu yo
nunde agu ele�tirilerle kar�1 kar�1ya kalm1�, ikinci Dunya Sa
va�I'nm sonunda sava� suc;;lusu olarak yargilanmi� ama beraat 
etmi�tir. Yonetmen hakkmda daha c;;ok �ey ogrenmek isteyen
ler Ray Muller'in 1993 tarihli _The Wonderful, Horrible Life of 
Leni Riefenstahl adh surukleyici belgeselini izlemelidirler. 
(Her iki film de DVD olarak mevcut) 

Night Mail 
Yonetmen: Basil Wright ve Harry Watt, ingiltere, 1936 

Benjamin Britten'in muzigi, WH Auden'in aruk me�hur alan 
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dizeleriyle Londra-Edinburgh arasmda c;ah�an Kraliyet Posta
SI treni iizerine bir �iir-film; giderek yiikselen, nefes nefese bir 
kre�endo yaratarak trenin ritmini aksettiren bir �iir. Gene; yo
netmen Harry Watt Cavalcanti'nin etkisiyle, aralannda yazar
hk konusunda bir anla�mazhk olmasma ragmen Basil Wright 
ile birlikte pasta servisinin gece c;ah�masm1 gosteren bir film 
c;ekti. Mektuplan tasnif eden i�c;ilerin goriintiilerinin arasma 
nefes kesici gece manzaralan ve karanhklar ic;indeki siluetler
le, yol kenarlanndaki pasta torbalanm son siiratle toplayan 
mekanik sistemi gosteren muhte�em sahneler girer. Film oy
lesine kiilt hale gelir ki, 1980'li y1llarda iinlii British Rail rek
lamlanna esin kaynag1 olur. (DVD olarak mevcut) 

1940'lar 

Listen to Britain (ingiltere'yi Dinlemek) 
Yonetmen: Humphrey jennings ve Stewart McAllister, lngil

tere, 1942 

194 2 tarihli bir propaganda filmi. Sava� y1llanmn lngilte
resi'nin bu lirik portresi, sozlii herhangi bir anlanm ve ropor
taj olmaksiZin giinliik hayatm goriilmeye deger sahnelerini 
tutarh bir biitiine baglayarak kullamr. Filmin kurgusunun 
onemi yard1mc1 yonetmenin filmin kurgucusu Stewart McAl
lister'e olan inancmda kendini gosteriyor. Konserler, radyo 
yaymlan ve gerc;ek goriintiilerden alman sesleri, hayatlanmn 
yoniinii degi�tirip sava�a katk1da bulunan 'suadan' Britanyah
lar'm goriintiileri iizerine koyan film, ortak dii�mana kar�I bir
le�en bir lngiltere portresi yaranr. Oykii, Britanyahlar'I i�lerin
de ve bo� vakitlerinde gosteren list iiste konmu� sekanslar ara
smda hareket eder; k1rsal kesimdeki Britanyahlar'm goriintii
lerine ba�lannm iizerinde uc;an Kraliyet Hava Kuvvetleri filo
lanmn sesleri e�lik eder; kamera kayar ve iiniformah kadm ve 
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erkekleri c;ah�1rlarken, bir dans salonunda haberleri okuyan 
radyo spikerini dinlerken gosterir. Film, propaganda temel i�
levinin otesinde belgeselin gtictintin erken bir ornegidir. Ge
ni� bir c;evrede lngiliz belgeselciliginin klasigi olarak gortilen 
bu film Lindsay Anderson'dan Mike Grigsby'ye kadar bir c;ok 
sinemac1y1 etkilemi�tir. (DVD olarak mevcut) 

1 950'ler 

Nuit et Brouillard (Night and Fog - Gece ve Sis) 
Yonetmen: Alain Resnais, Fransa, 1955 

Bu film lkinci Dtinya Sava�1'nm Nazi toplama kamplannda
ki hayata sars1c1 bir bak1� ve bu konuda yap1lan en etkili tas
virlerden biridir. 1955 y1lmda sava� sonras1 Auschwitz kam
pmda c;ekilen film renkli gortinttilerle siyah beyaz haber film
lerini ve Alman, Polonya ve Frans1z ar�ivlerinde bulunan re
simleri birle�tirerek soykmmm ve insanoglunun zalimliginin 
hikayesini anlatu. (DVD olarak mevcut) 

0 Dreamland (Ey Hayaller Olkesi) 
Yonetmen: Lindsay Anderson, lngiltere, 1953 

lngiliz 'Ozgtir Sinema' hareketin bir parc;as1 olan 0 Dream
land tinlti bir eglence parkmm kurmaca eglencesindeki ironi
yi gosteren bir belgeseldir. Ozgtir Sinema, Grierson'un kemik
le�mi� endtistriyel belgesel ekolti ile baglan koparmay1 hedef
lemi� ve daha izlenimci filmier yaparak belgesel film ic;in yeni 
bir yonetim anlay1�1 benimsemi�lerdi. (DVD olarak mevcut) 
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1960'lar 

7 Up 
Yonetmen: Paul Almond (7 Up) ; Michael Apted (takip eden 

diger boliimler) , ingiltere, 1964 

Granada Televizyonunun World in Action adh dizinin bir 
pan;as1 olarak �ekilen film farkh �evrelerden 14 �ocukla haya
ta bak1�lan, �evrelerindeki diinya ve gelecekten beklentileri 
hakkmda roportajlardan olu�ur. ilk filmde ara�t1rmac1 alan 
Michael Apted, her yedi yllda bir ilk filmdeki kat1hmcllann 
hayatma geri donerek ingiltere'den �1km1� en ba�anh belgesel 
serisini siirdiirmii�tur. (DVD olarak mevcut) 

Primary 
Yonetmen: D.A. Pennebaker, ABD, 1960 

1960 Wisconsin aday yoklamalannda ba�kanhk umutlan 
john F Kennedy ve Hubert Humphrey'in pe�ine dii�en bir bel
gesel film. Film genel olarak Kennedy'nin ki�iligine odaklan
sa da, sadece cinema verite olarak bilinen gerc;;ek�i ak1mm on
ciisii oldugu i�in degil aym zamanda Kennedy ve Amerikan 
politikasmm samimi bir portresini �izdigi i�in sinema tarihin
de c;;1g1r a�an yap1mlardan biri olarak kabul edilir. (DVD ola
rak mevcut) 

Don't Look Back (Arkana Bakma) 
Yonetmen: D.A. Pennebaker, ABD, 1967 

Bu kez Bob Dylan'm 1965 tarihli ba�anh ingiltere turnesi et
rafmda donen bir ba�ka Pennebaker filmi. Pennebaker'm ka
merasi Dylan'1 havaalamndan kohser salonuna, otel odasm
dan birahaneye, soyle�ilerden konsere kadar takip eder. Di-
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gerlerinin yam sua Joan Baez ve Donovan da var. Film, 
Dylan'm akustikten elektronige kayd1g1 ve btitiln hayranlan
nm onaylamad1g1 donemi gosterir. Pennebaker Dylan'! kariye
riyle ilgili radikal bir degi�imin doruk noktasmda yakalar: Sl
mrlan altmda bunalm1� ve bir tilr ka<;1� yolu arayan bir adam. 
(DVD olarak mevcut) 

Chronique d'un Ete (Chronicle of a Summer I Bir Yaz , 
Gtincesi) 
Yonetmen: Jean Rouch ve Edgar Morin, Fransa, 1960 

Bir grup s1radan Parisli'nin ya�amlan tizerine, genel olarak 
teybe kaydedilen roportajlardan olu�an belgesel bir ara�tlrma. 
'Bize sayler misin, mutlu musun?' 1960'lar Fransas1'nm bu ma
niptile edilmi� 'cinema verite' ornegini, bir piyasa ara�tlrmaclSl 
tarafmdan Parislilere yoneltilen basit bir soru ate�ler. Rouch, e�
zamanh ses kayd1 yapan 16  mm'lik el kameras1m ilk kullanan 
yonetmenlerden biridir. Rouch ve Morin, film <;ekim konusun
daki yakla�lmlan i<;in 'cinema verite' terimini bulmu�lardlr ki 
filmi yapanlar mtimktin oldugunca varhklanm filme dahil et
memeye <;ah�tlklanndan bunun i<;in zaman zaman 'duvardaki 
sinek' tamm1 da kullamhr. (DVD olarak mevcut) 

Titicut Follies (Titicut Kapklan) 
Yonetmen: Frederick Wiseman, ABD, 1 967 

Frederick Wiseman'm Massachusetts hapishanesinin akll 
hastas1 su<;lular boltimiindeki hayat tizerine <;ok tartl�mah bel
geseli. Massachusetts Adli Yarg1 Mahkemesi bunun mahkumla
nn mahremiyetini ihlal olduguna ili�kin karan nedeniyle film 
1992 yllma kadar diinya <;apmda yasakh kald1. Film ak1l hasta� 
nesinin duvarlanmn arkasma ge<;ip, mahkumlann gardiyanlar, 
sosyal hizmet gorevlileri ve psikiyatrlar tarafmdan maruz b1ra-
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ktldtklan ha�in muameleleri ortaya c;tkanr. Film, c;ogu k�i tara
fmdan, Slkhkla Avrupa'nm cinema verite aktmmm Kuzey Ame
rikah e�i olarak tammlanan Dogrudan Sinema Aktmmm ba�ya
pltt olarak degerlendirilmi�tir. (DVD olarak mevcut) 

The War Game (Sava� Oyunu) 
Yonetmen: Peter Watkins, lngiltere, 1965 

Amator oyuncular ve belgesel tekniklerinden yararlanan 
film, bir ntikleer sava�m buna haztrhkh olmayan ingiltere 
tizerindeki etkilerini tasavvur eder. Karga�a ve ytktm sahnele
ri oylesine inandmCldtr ki o donemde BBC'de yasaklanm1� ve 
20 yll boyunca gosterilmemi�tir. 

In the Year of the Pig (Domuz Yilmda) 
Yonetmen: Emile de Antonio, ABD, 1968 

1840 ytlmdan ba�layarak ve en uzun sava�a gottiren neden
lerin gosterilerek Vietnam'm tarihsel ac,;1dan degerlendirilme
si. Onlti ve tartt�malar yaratan sinemac1 Emile de Antonio ta
rafmdan yaptlan film sava�m �iddetlenmesinin doruk nokta
smdaki Amerikan mtidahalesinin ele�tirisidir. 

1970'ler 

Battle of Chile 
Yonetmen: Patricio Guzman, $ili, 1975 

$ili'nin tist stmfmm dti�tinceleri ile Ba�kan Allende'nin Ge
neral Pinochet tarafmdan oldtirtilmesiyle olu�an atmosfere 
son derece ac;tk ytirekli ve keskin bir bak1�. lki filmden ilki 
alan The Battle of Chile: The Insurrection of the Bourgeoisie ($i
Ii Sava�1: Burjuvazinin Ba�kaldmsl) ( 1975) ,  1973 ythmn Mart 



Andy Glynne 235 

aymdaki Kongre sec;imlerinde solun beklenmeyen zaferini ta
kip eden sagct muhalefetin nrmam�;am inceler. Parlementer 
demokrasinin Allende'nin sol politikalanm durdurmayacagmt 
anlayan sag kesim taktigini sec;imlerden sokak hareketlerine 
kaydtrmt�tl. lkinci film The Battle of Chile: The Coup d'Etat (Si
li Sava�t: Askeri Darbe) , ( 1976) hiiklimete sadtk birlikler tara
fmdan bastmlan Haziran 1973'deki askeri darbe giri�imi ile 
ba�lar. 

Punishment Park (Ceza Parkt) 
Yonetmen: Peter Watkins, ingiltere, 1970 

Az seyredilmi� ama ic;e i�leyen bir film. The War Game gibi 
yan belgesel olan film Vietnam Sava�t'nm doruk noktasmda 
ABD'de, Kaliforniya c;oliinde aCimastzca bir cezalandumayla 
kar�1 kar�tya kalan sava� kar�ltl gostericilerin pe�ine dii�er. 
(DVD olarak mevcut) 

The World At War (Diinya Sava�ta) 
Yonetmen: Ted Childs, Michael Darlow, David Elstein, john 

Pett, Hugh Raggett, Martin Smith, lngiltere, 1974 

Birkac; holiimden olu�an ktsa belgesel diziler olup lkinci 
Diinya Sava�t'mn geni� tarihini 1920lerdeki nedenlerden ba�
laytp 1950lerdeki Soguk Sava�m sonuc;lanna kadar ele aldt
gmdan televizyon dizileri ic;inde en kapsamhs1 olarak kabul 
edilir. (DVD olarak mevcut) 

Aile 
Yonetmen: Paul Watson, ingiltere, 1974 

ingiliz televizyonlannda 'Duvardaki Sinek' tarzt belgesellerin 
ba�langtct olarak kabul edilen 12 boliimliik bu dizi Reading'de 
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ya�ayan <;ah�an s1mftan Wilkins ailesine odaklamr. 0<; ay bo
yunca giinde 18 saat <;ekim yap1larak hazulanan belgesel, s1m f ,  
1rk ve gelenekler iizerine ileri siirdiigii baz1 gorii�lerden dolayt 
70'lerin lngilteresi'nde tartl�malara neden olmu�tur. 

Grey Gardens 
Yonetmen: Albert Maysles, David Maysles, Ellen Hovde , 

Muffie Meyer, ABD, 1975 

Seksen ya�ma yakla�an Edith Bouvier Beale ve klZl Edic, 
Long Island sahilinde East Hampton'da harap bir malikanedc 
ya�ayan miinzevi bir <;ifttir. Filmde Edie'nin 24 yll once anne
sine bakmaktan ziyade kendisine bak1lmasi i<;in eve geldigine 
clair imalar var. Kadmlar kameraya konu�arak ge<;mi�te New 
York sosyetesindeki amlanm birbirlerinin sozlerini keserek 
anlaurlarken imah konu�malar ozel kutlamalara kan�1r. (DVD 

olarak mevcut) 

l 980'ler 

The Life and Times of Rosie the Riveter (Pen;inci 
Rosie'nin Hayat1 ve Donemi) 
Yonetmen: Connie Field, ABD, 1980 

ikinci Diinya Sava�1 suasmda erkek giicii azhg1 milyonlarca 
kadmm <;ah�ma hayatma girerek kaynak<;1hk, per<;incilik gibi 
i�lerde <;ah�malanm gerektirmi�ti. Film, kadmlann sava� yil
lan boyunca maruz kald1klan rahats1zhk ve aynmCihgi, sava� 
sonrasmda askerlerin geri donmesiyle a<;Iga almmalanm goz
ler online seriyor. 

Sans Soleil (Giine�siz) 
Yonetmen: Chris Marker, Fransa, 1983 
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Sans Solei! belgesel film yonetmeni Chris Marker'm dogru
sal olmayan bir deneme filmi. Japonya, Afrika, izlanda, San 
Francisco ve Fransa'dan almm1� dogrudan ses olmaks1zm su
nulan goriintiiler derlemesinden olu�uyor. Bir kadm d1� sesi 
muhtemelen hayali bir gezgin tarafmdan yazllm1� olan mek
tuplan �iir dizeleri halinde okurken film miizigi rasgele arahk
larla elektronik miizik formunda giriyor. Rasgele bir araya gel
mi� gibi goriinen farkh farkh goriintiiler bir solukta iilkeden 
iilkeye, k1tadan k1taya athyor. Yonetmenin en ustahkh ba�an
lanndan biri. (DVD olarak mevcut) 

Handsworth Songs (Handsworth Sarkllan) 
Yonetmen: John Akomfrah, ingiltere, 1986 

1985 isyanlan suasmda Londra ve Handsworth'de c;ekilen 
belgesel film uksal karga�aya neden olan tarihsel, sosyal ve 
politik gec;mi�e ve ingiltere'de ya�ayan etnik topluluklann c;o
gunun hissettigi ofke ve inanCim yitirmi�ligin nedenlerine ay
nnuh bir bak1� sunuyor. 

Atomic Cafe 
Yonetmen: Kevin Rafferty, Pearce Rafferty ve Jayne Loader, 

ABD; 1982 

Atomic Cafe 1950lerin Amerikan propaganda filmlerinden 
ahnan kliplerin eglenceli bir derlemesi. Film, propaganda 
filmlerini kullanarak hiikiimetin atom bombas1 ile ilgili yalan
lanm ortaya c;1kanyor. Bu kliplerden biri klasik bir egitici film 
olan 'Egil ve siper al'. Burada hiikiimet vatanda�lanna okul c;o
cuklanmn s1ralannm altma egilip ba�lanm orterek niikleer 
patlama kar�lSlnda giivende olacaklanm garanti ediyor. (DVD 
olarak mevcut) 
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Shoah (Soykmm) 
Yonetmen: Claude Lanzmann, Fransa, 1985 

Soykmm hakkmda soykmmdan kurtulanlar, tamk olanlar ve 
eski Naziler'le de yap1lan roportajlardan olu�an bu 570 dakika
hk (orijinali 6 13 dakika) belgeseli Claude Lanzmann yonetti. 
Lanzmann Nazi katliammm deh�et verici portresini ortaya ko
yan aynnt1h ve ustaca sorularla miikemmel bir i� c;1kanyor. 
Lanzmann'm roportajlarda dikkat c;ekmeye c;ah�Ug1 konu, c;o
gu zaman samld1g1 gibi, olanlarm 'olanaks1z' olmadigi, her za
man ve her de olabilecegi konusudur. (DVD olarak mevcut) 

Thin Blue Line Cince Mavi �izgi) 
Yonetmen: Errol Morris, ABD, 1988 

Film roportajlar ve yeniden canland1rmalarla Dallas polis 
memuru Robert Wood'un 1976 yilmda oldiiriilmesini ve cina
yete kan�t1klan samlan iki ki�iden birinin haks1z yere idama 
mahkum olmasm1 ara�unr. Philip Glass'm miizigiyle film da
ha c;ok bir gerilim filmi ya da dedektif hikayesi havas1 ta�1yor. 
(DVD olarak mevcut) 

l 990'lar 

The Leader, His Driver, and the Driver's Wife (Lider, �o
forii ve �oforiin Kans1) 

Yonetmen: Nick Broomfield, lngiltere, 1991 

Broomfield'm iyi filmlerinden biri. Broomfield a�m sagCI 
Gilney Afrika'h lider Eugene Terreblanche'a ula�maya c;ah�Ir
ken �oforU JP ve JP'nin kans1 Anita ile kar�Ila�u. Broomfield 
filmlerinin c;ogunda oldugu gibi izleyiciye film c;ekim silrecini 
gosterir ve filmin btiyilk bir boliimii sag kanat lideri ile bir ro-
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portaj yapmaya �ah�makla ge�er. Broomfield'in filmlerini ya 
seversiniz ya da nefret edersiniz - ama her iki durumda da, 
gtintimtiz lngiliz belgesel filmciliginin onemli bir unsuru alan 
birinin yapm1� oldugu bir filmi gormek onemlidir. (DVD ola
rak mevcut) 

The War Room (Sava� Odas1) 
Yonetmen: Chris Hegedus ve DA Pennebaker, ABD, 1993 

Film bizi Bill Clinton'un 1992'deki ba�kanhk se�imi kam
panyasi ve ABD tarihinin en haurlanmaya deger olaylarmdan 
biri alan heyecan dolu yan�m i�ine �eker ve 1990'lann siyasi 
soylemini tammlamaya soyunur. Belgesel, Bill Clinton'un 
kampanya kadrosunun �ah�malanm gun be gun izleyerek 
perde arkasmda geli�en ulusal politikalan ortaya koyar. (DVD 
olarak mevcut) 

Hoop Dreams (Pota Dti�leri) 
Yonetmen: Steve james, ABD, 1 994 

Bu belgesel Chicago'lu basketbol sevdahs1 iki liselinin pe�i
ne dti�er. Lisenin ba�lang1cmdan ba�layarak �ocuklann se�
melerden ge�i�ini izleyen belgesel �ocuklann kenar mahalle
den kurtulmak ve her �ey onlara kar�1yken ama�lanna ula�
mak i�in a�mak zorunda olduklan zorluklan gozler online se
riyor. <;ocuklann kar�I kar�1ya olduklan engeller ebeveynleri
nin madde bag1mhhgi, yoksul aileler ve kenar mahallelerdeki 
�iddetin yam sua rekabet s1rasmda ortaya �1kan fiziksel yara
lanmalardir. (DVD olarak mevcut) 



240 Belgeseller 

Crumb 
Yonetmen: Terry Zwigoff, ABD, 1994 

Bu belgesel Robert Crumb'm hayatmm kronigini c;1kanr. 
Saygm ama aykln bir 'yeralu' c;izgi roman sanatc;Isl ve yazan 
olan Robert Crumb'm eserleri arasmda poptiler alan 'Keep on  
Truckin' ile 'Fritz the Cat' ( 1972) d e  yer almaktad1r. Crumb'm 
yeti�kin temel konulan arasmda garip cinsel saplant1lar, sos
yal ele�tiri ve anormal insan psikolojisi tizerine ki�isel, itiraf 
niteliginde gozlemler yer ahr. Annesi, iki karde�i, kans1 ve es
ki k1z arkada�lan ile yap1lan roportajlar, Crumb'a zarar veren 
ama aym zamanda sanatc;mm c;1g1r ac;an c;ah�malanna olanak 
saglayan bir yeti�tirilme tarzm1 ortaya c;1kanr. Sanatc;mm gra
fik c;ah�malanndan bol miktarda ornegin yam s1ra bu ropor
tajlarla bir adamm bilinc;altma dogru karanhk bir gezi yapiyo
ruz. (DVD olarak mevcut) 

The Dying Rooms (Oliim Odalan) 
Yonetmen: Brian Woods ve Kate Blewett, ingiltere, 1995 

Yap1mc1 ve yonetmen Brian Woods ile Kate Blewett, <;:in'de 
devletin sorumlulugundaki yetimhanelerde terkedilmi� be
beklerin sistemli bir �ekilde ihmal edildiklerini ortaya c;Ikan
yorlar. Yetim c;ocuklann terk edildigi ve c;ogunlukla birkac; ay
dan daha az bir sure ya�ad1klan berbat ko�ullardaki odalar bu
lurlar. Bu odalara 'Oltim Odalan' deniyor. Filmin uzun vade
de tek c;ocuk politikas1 tizerinde olumlu bir etkisi olmu� ve 
olaylara dtinya c;apmda dikkat c;ekilmesini saglaml�tlr. izleme
ye deger ve belgesellerin belki de dtinyay1 degi�tirebilecegini 
gosteren bir film. (DVD olarak mevcut) 

When We Were Kings (Biz Kralken) 
Yonetmen: Leon Gast, ABD, 1996 
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1974 ythnda boksor Muhammad Ali ve George Foreman, 
(,:ok reklam1 yaptlan dunya agu stklet �ampiyonlugu kar�tla�
mast ic;in henuz geli�mekte olan ve siyasi ac;tdan guvensiz Af
rika ulkesi Zaire'ye gelirler. Kendine bir isim yapmak isteyen 
projenin destekc;isi Qon King, iki dovu�c;uye de digerini dov
mesi ic;in be�er milyon dolar teklif etmi�ti. Yonetmen Leon 
Gast kar�tla�mayt filme almak uzere Zaire'ye gitti. Gast'm c;e
kimleri yasal ve finansal nedenlerle 22 ytl raflarda bekledikten 
sonra 1996 ytlmda nihayet gosterime girdiginde film Ali'nin 
goz kama�tmc1 bir portesi oldu. (DVD olarak mevcut) 

Buena Vista Social Club 
Yonetmen: Wim Wenders, ABD, 1999 

Kimisi 90'h ya�lanm surmekte olan bir grup efsanevi Kuba
h muzisyen Ry Cooder tarafmdan Grammy odullu The Buena 
Vista Social Club albumlerini kaydetmek uzere bir araya geti
rildiler. Bu renkli karakterler ve sua d1�1 muzikleri kar�1smda 
heyecana kaptlan Wenders , Ry Cooder ve emektar muzisyen 
dostlarmm i�birligini ve uyumlu c;ah�malanm kaydetmek ic;in 
Havana'ya gitti. Filmde �arktlardan baz1lannm Havana'da kay
dedili�ini gorup dinleriz. Wenders, 'Kuba'da muzik bir nehir 
gibi akar. Ben bu nehir uzerinde yuzen bir film yapmak iste
dim sadece. Mudahale eden bir film, nehirde suriiklenen bir 
film,' diye ac;tklar. (DVD olarak mevcut) 

2000'den giiniimiize 

Les Glaneurs et Ia glaneuse (The Gleaners and I I 
T oplaytcllar ve Ben)) 
Yonetmen: Agnes Varda, Fransa, 2000 

Olkedeki yoksullann ve filmin yonetmeni Agnes Varda'nm 
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ya�ad1g1 Frans1z ya�am tarzma i<;e �leyen ve kayg1s1z bir ke�i l .  
Ba�kalannm atuklan �eyleri toplay1p kullamhr hale getiren 
Frans1z topla)'lCilar uzerine bir belgesel. Film, elde ta�m1r bir 
kamera, ah�Ilmad1k a<;Ilar ve kamera teknikleri ile dikkat <;e� 

kiyor. (DVD olarak mevcut) 

Dark Days (Karanhk Giinler) 
Yonetmen: Marc Singer, ABD, 2000 

Marc Singer, Manhattan'daki evsizlerle ya�mak tizere New 
York metrosuna gider. Singer deneyimsiz bir film yapimcisiy
di ve film Sundance Film Festivalinde il<; odtil kazanarak bon.: 
har<; yapllan bir filmin nasll ses getiren bir ba�an kazanabile
cegini gosteren bir kutsal kitap oldu. DJ Shadow'un parmak 
lSirtan mtizigi ile siyah beyaz <;ekilen film inamlmaz derecede 
<;agn�Imlarla dolu ve tarz sahibi. Film, <;ogu ge<;mi�te ya da 
halen uyu�turucu bag1mhs1 olan bu yeralu sakinlerinin kas
vetli ger<;ekliginden asla <;ekinmiyor. lnsanlann hepsi k1vrak 
zekah, esprili ve ne�eli. (DVD olarak mevcut) 

Etre et Avoir (Olmak ve Sahip Olmak) 
Yonetmen: Nicolas Philibert, Fransa, 2002 

Fransa'mn k1rsahnda bir koy okulunun samimi bir portesi 
olan film beklenmedik bir gi�e ba�ans1 elde etmi�ti. Muhte�em 
bir par<;a olmasmm yam s1ra yonetmen aym zamanda Fran
sa'da kaybolmakta olan bir ya�am �eklini de yakahyor. (DVD 
olarak mevcut) 

Bowling for Columbine (Benim Cici Silah1m) 
Yonetmen: Michael Moore, ABD, 2002 

Film yaplmCISl, yazar, siyasi eylemci (ve kimilerine gore 
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propagandaCl) Michael Moore hicivsel bakt�lanm Ameri
ka'nm silah ve �iddet saplanttsma yoneltiyor. Birligin durumu 
ve Amerika'nm �iddet dolu ruhu uzerine bir film. Moore, bu 
katliamm koklerini ortaya <;tkarmak ic;;in i�e koyuluyor. Tum 
zamanlann en buyuk hastlat yapan belgesellerinden biri alan 
bu filmi Moore'u gunumuzun en ba�anh belgeselcilerinde ya
pan benzersiz tarzmt anlamak ic;;in mutlaka izlenmeli. (DVD 
o larak mevcut) 

The Last Peasants (Son <;ifv;iler) 
Yonetmen: Angus Macqueen, lngiltere, 2003 

Romanya'nm Maramures bolgesinde ucra bir koydeki tic;; ai
leyi anlatan bir film. De;; ailenin de yurtdt�mda yasadt�l mtilte
ci olan bir yaktm vardtr. 18 aydan uzun stirede Romanya, 
Londra, Paris ve Dublin'de c;;ekilen film olmekte alan eski 
dunya ve yeni dunyanm gerc;;ekleri uzerine bir dizi. 

Touching the Void (Bo�luga Dokunmak) 
Yonetmen: Kevin Macdonald, lngiltere, 2003 

Yonetmen Kevin Macdonald 1985 ythnda Peru And Dagla
nna c;;ok zorlu bir nrmam� yapan dagctlar joe Simpson ve Si
mon Yates'i yeniden canlandtrmalar ve roportajlarla anlattyor. 
Ba�anh bir urmam�m altmdan Simpson'un du�up bacagmda
ki birkac;; kemigi ktrmastyla felaket ba�lar. Yates, sonucunu 
hesaplamadan Simpson'u bir yanktan a�agt indirir ve daha 
fazla tutamaz. ikisi de mutlak oltime giderlerken Yates ipi ke
ser. Arkada�mm du�tiigu yeri goremeyen, riizgardan dolayt da 
sesini duyuramayan Yates, kurtulma ihtimalinin c;;ok az oldu
guna karar verir ve geri doner. Ama Simpson 30 metrelik du
�u�ten mucizevi �ekilde sag kurtulur; kmk bir bacaga ve buz
dan ba�ka yiyecek bir �ey olmamasma ragmen tic;; gun sonra 
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dagc1lann kampma ula�u. Konu�madan oynayan oyuncular 
Brendan Mackey ve Nicholas Aaron Peru daglarmda 6.000 
metrenin iizerinde kancalara sanh, iplerle daglardan indirilir
lerken bizler Simpson ve Yates'in gen;ek hayat hikayelerini ve 
oliime kar�1 aCI dolu miicadelelerini hem izliyor hem dinliyo
ruz. (DVD olarak mevcut) 

The Corporation (�irket) 
Yonetmen: Mark Achbar, Jennifer Abbott, Joel Bakan, ABD, 

2003 (Not: imdb ve wikipedia'da Kanada yap1m1 oldugu yazi
yor) 

1800'lerin ortasmda �irketler Birle�ik Devletler mahkemeleri 
tarafmdan benzeri goriilmemi� �ekilde haklar verilerek �h1s 
olarak kabul edilmeye ba�lanm1�U. The Corporation bu yasal 
destegi irdelerken as1l olarak �u soruyu sorar: �irketler insan 
olsalard1, ne tiir insan olurlard1? Film, orgiitlenme modelini 
<;e�itli orneklemelerle derinlemesine inceleyip ar�ivi biiyiik ba
�anyla kullamyor. Filmin yonetmenleri aralarmda Michael 
Moore, Howard Zinn, Naomi Klein ve Noam Chomsky'nin de 
bulundugu <;e�itli sol goru�lu ki�iyle roportaj yapar, Burson 
Marsteller, Disney, Pfizer ve Initiative Media gibi �irketlerin 
temsilcilerine kendi bak1� ac,;1lanm aktarma �ns1 verirler. 
(DVD olarak mevcut) 

Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert 
S McNamara (100 Yilm ltiraflan) 
Yonetmen: Errol Morris, ABD, 2003 

Kennedy ve Johnson yonetimlerinde Savunma Bakanhg1 ya
pan Robert McNamara'nm kariyeri iizerine bir belgesel. 
McNamara, 20. yuzyllm trajedi ve zaferlerini su yuzune c,;Ika
nrken gorev suresi ic,;indeki deneyimlerini ve ogrendiklerini 
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tart1�1yor. Film, oncelikle McNamara'mn bu sure ic;inde og
rendigi 'on bir derse' odaklamr. Morris c;ekimlerde patenti 
kendisine ait alan ve ki�inin kameraya konu�urken Morris'i 
gorebilmesine imkan tamyan Interretron adh c;ift tarafh ayna
YI kulland1. Sonuc;, k1smen film, k1smen giinah c;1karma dene
bilecek merak uyanduan bir seyirlik. (DVD olarak mevcut) 

Capturing the Friedmans (Camm Babac1g1m) 
Yonetmen: Andrew Jarecki, ABD, 2003 

Friedmanlar, huzurlu New York banliyosii Great Neck'de 
ya�ayan goriiniirde normal bir orta s1mf ailesidir. 1980lerde 
ogretmen Arnold Friedman, c;ocuk pornosuyla ilgili dergiler 
bulundurmaktan tutuklamr. Polisin ileriki ara�urmas1 Arnold 
ve oglu jesse'nin, Arnold'un ozel bilgisayar dersi verdigi og
rencilerine taciz iddialanm ortaya c;1kanr. Capturing the Fried
mans hikayeyi kamuoyunun perspektifinden ve c;ogu Ar
nold'un c;ocuklan tarafmdan evde c;ekilen, aile ic;i krizleri gos
teren filmlerden takip ediyor. Belgesel, skandalm ortasmda ai
lenin nas1l parc;aland1gmi gosteriyor. (DVD olarak mevcut) 

My Architect (Mimar Baham: Bir Ogulun Yolculugu) 
Yonetmen: Nathaniel Kahn, ABD, 2003 

My Architect film yonetmeni Nathaniel Kahn'm babasmm 
hayat1m ke�fi iizerine bir film. Tanmm1� mimar Louis Kahn, 
1974 y1lmda Penn istasyonu'nda alii bulunmu�tu. New York 
Times gazetesindeki oliim yazlSlnda Kahn'm modern mimari 
ic;in oneminden soz edilirken bir oglu oldugundan bahsedil
miyordu. Gerc;ekte Louis Kahn'm evliligi haricinde iki kadm
dan iki gayn me�ru c;ocugu bulunuyordu. Nathaniel, c;ocuklu
gundan ba�layarak babasmm kariyeri boyunca gec;mi�inin izi
ni surer; babasmm diinya iizerinde yapm1� oldugu binalan zi-
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yaret edip, meslekta�lan, ogrencileri, kanlan ve c;ocuklan ile 
bulu�ur. 

Super Size Me CSi�ir Beni) 
Yonetmen: Morgan Spurlock, ABD, 2004 

Yonetmen Morgan Spurlock 2002 y1lmda hie; spar yapma
dan ve bir ay boyunca giinde tic; ogiin sadece McDonald's fast 
food iiriinleri yedigi bir beslenme program1 uygular. Fast food 
tiiketmenin fiziksel ve ruhsal ac;1dan zararh etkilerini kamtla
maya c;ah�an Spurlock, bunu yaparken s1radan vatanda�lar ve 
saghk uzmanlannm goziiyle okullar, �irketler ve politikalar 
vas1tas1yla Amerika'daki yemek kiiltiiri.ine de bir bakl� getiri
yor. Super Size Me iilkenin en biiyiik saghk problemlerinden 
biri haline gelen obezite meselesine yeni bir 1�1k tutan bir film. 
(DVD olarak mevcut) 

Fahrenheit 9/l l 
Yonetmen: Michael Moore, ABD, 2004 

Amerika'nm gi.iniimiizdeki durumu ve 1 1  Eyliil 201 1  tero
rist saldmlanndan sonra petrol ve husm oynad1g1 rol iizerine 
derinlemesine kafa yoran bir ba�ka Michael Moore filmi. Ay
m zamanda iki ku�ak Bush ailesinin bin Laden ve diger Suudi 
gruplarla c;1kar ili�kileri iddialanm dile getiriyor. Moore, Bush 
ve yanda�lannm Amerika'y1 hie; olmad1g1 kadar belaya soktuk
lanm ve Amerikahlann bu duruma neden kar�1 c;1kmalan ge
rektigi gorii�iinii gerc;ekler, goriintiiler ve roportajlarla ornek
lendiriyor. (DVD olarak mevcut) 

Born into Brothels (Kalkiita'mn <:;ocuklan) 
Yonetmen: Zana Briski, Ross Kauffman, ABD, 2004 
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Kalki.ita'mn genelevler bolgesinde fahi�elerin ya�amlan hak
l<�nda bir belgesel c;ekilirken kadmlann c;ocuklan ile dostluk 
kuran foto muhabiri Zana Briksi onlara bir kamera temin edip 
kendi hayatlanm kaydetme �ansi vermeye karar verdi. <::ocuk
lar, Briksi ile birlikte atolyelerde birkac; yll c;ah�nktan sonra 35 
m m  kompakt kameralarla kendi fotograflanm ortaya koydu
lar. <::ektikleri gori.inti.iler Kalki.ita'mn a�m kalabahk mahalle
lcrindeki renkli gi.indelik ya�am1 ve samimiyeti yakalar. (DVD 
olarak mevcut) 

A State of Mind 
Yonetmen: Dan Gordon, lngiltere!Kuzey Kore, 2004 

2002 RTS (Royal Television Society) odi.illi.i Game of Their 
Lives adh belgeselin ardmdan Kuzey Kore film yetkilileri 
VeryMuchSo Productions film yap1m �irketine di.inyanm en az 
Lanman toplumlanndan biri olan bu i.ilkede ikinci bir belgesel 
c;ekme izni verdi. Gozleme dayah bu film, belki de di.inyanm 
en bi.iyi.ik ve ozenli insan gosterisi olan, binlerce katthmcmm 
yer ald1g1 Kuzey Kore Kitle Oyunlan oncesinde iki gene; jim
nastikc;iyi ve onlann ailelerini takip eder. Film, bu destans1 
kutlamanm ardmda yer alan kimi ki.ilti.irel anlamlan ortaya <;1-
kanr ve i.ilkenin baz1 onemli tarihsel anlanm kullanarak �im
diki siyasi durumunu bir 'ha�an ulus' perspektifine yerle�tirir. 
(DVD olarak mevcut) 

The Power of Nightmares (Kabuslann Giicii) 
Yonetmen: Adam Curtis, ingiltere, 2004 

BBC2'de yaymlanan ilc; boli.imli.ik dizi 'terorle milcadelenin' 
ardmdaki ideolojik temeli sorgularken, konuyu Soguk Sava� 
donemine baglar ve orgi.itli.i, ki.iresel bir teror ag1 di.i�ilncesi
nin bir yamlsama oldugunu ortaya koyar. Birer saatlik ilc; bo-
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lumden olu�an dizi daha c;ok ar�iv goriintiilerinin Curtis'in 
anlanmtyla kurgulanmasmdan olu�ur. Bir sinema filmi versi 
yonu da yaptldL (DVD olarak mevcut) 

Control Room (Kontrol Odast) 
Yonetmen: jehane Noujaim, ABD, 2004 

Medya giidiimlii sava�lann etigini sorgulayan belgesel Con
trol Room'u M1s1r Astlh Amerikah yonetmen Jehane Noujaim 
yonetiyor. Irak sava�tyla ilgili olarak uluslararast algtya farkh 
bir arka pencere ac;an, Arap diinyasmm en popiiler yaym or
gam El Cezire'yi tamtan bir yaptm. Soz konusu kanal Bush yo
netiminin Irak Sava�1 ile ilgili her �eyi gormemizi istemedigi
ni ortaya c;tkardt (ve hala bunu diinyaya gostermeyi siirdiirii
yor) . (DVD olarak mevcut) 

The 3 Rooms of Melancholia (Melankolinin 3 Odast) 
Yonetmen: Pirjo Honkasalo, Finlandiya/Almanya/Danimar

ka!tsvec;, 2004 

C::ec;en Sava�1'nm Rusya ve C::ec;enistan'daki c;ocuklan psiko
lojik olarak nas1l etkiledigini anlatan odiillii belgesel. Film, sa
va� yiiziinden travma gec;iren, Rus birlikleri tarafmdan toplu 
tecaviize ugrayamndan tutun da, akhm yitiren annesi tarafm
dan oldiiriilmek istenene kadar bir avuc; c;ocugun profilini c;i
zerek sona eriyor. 

Darwin's Nightmare (Darwin'in Kabusu) 
Yonetmen: Hubert Sauper, Avusturya!Belc;ika!Fransa!Kana

da!tsvec;, 2004 

1950 ya da 60'larda Afrika levregi Victoria goliine salmml�
u. Sadece birkac; on ytl ic;inde doymak bilmez bu canavar di-
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ger bahk tiirlerinin neredeyse hepsini ortadan kald1rarak golii 
ekolojik bir c;opliik haline getirdi. Oykii daha geni� kapsamda 
gizli kapakh yiiriitillen silah ticaretini irdeliyor; Rus pilotlar 
Afrika'ya silah getirip geri donii�te Avrupa'ya bahk gotiiriirler. 
Film, k1taya siirekli silah ak1�1yla artan Pan-Afrikanist �iddet 
de dahil olmak iizere bu ticaretin yol ac;t1g1 zarar ve sonuc;lan 
sorgular. 

Grizzly Man (Ay1 Adam) 
Yonetmen: Werner Herzog, ABD, 2005 

Birinci elden kahramammn c;ektigi goriintiileri kullanan 
Herzog, beraberinde sadece boz ay1lar oldugu halde 13 yaz bo
yunca Alaska'da ya�ayan hayvan haklan eylemcisi Timothy 
Treadwell'in oykiisiinii bir araya getirir. Herzog'un kayltlara 
kendi bak1� ac;1sm1 katmas1yla ortaya yan belgesel, yan c;ok il
ginc; bir adamm psikolojik profili c;1kar. (DVD olarak mevcut) 

Sisters in Law 
Yonetmen: Kim Longinotto, Florence Ayisi, ingiltere , 2005 

Olkelerindeki ataerkil hukuk sistemindeki c;iiriimii�liigiin 
kokiinii kurutmak ic;in sava� veren Sisters in Law, mahkeme 
salonunda bir etki yaratmaya c;abalayan kadmlann pe�ine dii
�iiyor. Film, had safhada kotii muamele, ev ic;i �iddet ve yasa
ya uygun tecaviizlerle ilgili kaynlara gec;mi� saylSlz ornekle 
kadmlann Kamerun yasal sisteminde degi�en roliinii ara�tm
yor. Beatrice, Kumba Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, daha faz
la kadm hukukc;u gereksinimini vurgulayan olaylarla s1k s1k 
kar�Ila�an bir hakimdir. Juliana, yerel Tore Mahkemesi'nde 
hakim olmak ic;in miicadele eden bir mahkeme kaylt memu
rudur. 
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2 1- KiTAP ONERiLERi 

Bu kitabm temel amac1 sizlere belgesel film yapma sanan 
hakkmda ktsa ve oz olmakla birlikte kapsamh bir tamnm yap
makur. Ote yandan ttirtin belirli alanlannda uzmanla�m1� sa
ylSlz kitap vardtr. A�agtda bir sec;;me kitaplar listesi yapum: 

Erik Bamouw (1993) Documentary: A History of the Non

fiction Film. Dtizeltilmi� 1kinci Bash Oxford University Press. 

l895'den ba�laytp l993'e kadar gelen, belgesel film tarihine 
oldukc;;a kapsamh bir giri�. 

Sheila Curran Bernard (2003) Documentary Storytellingfor 

Video and Filmmakers. Focal Press. 

Belgesel ttirti ic;;inde oykti anlaumma derinlikli bir bak1� sag
layan muhte�em bir kitap. 

Michael Rabiger ( 1997) Directing the Documentary. Oc;;un
cti Bask1. Focal Press. 

400'den fazla sayfas1yla bu konuyla ilgili en ayrmt1h kaynak
lardan biri. 'Endtistriyel' becerilerden c;;ok i�in 'zanaat' k1smma 
odaklanm1� olsa da paha bic;;ilmez bir kaynak. 

Michael Tobias (Ed) (1999) The Search for Reality: The Art 

of Documentary Filmmaking. Michael Wise Productions. 

40'tan fazla belgesel film yap1mc1smm makalelerinden bir 
derleme. 

Ilisa Barbash ( 1 997) Cross-Cultural Filmmaking: A Hand-
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"ook for Making Documentary and Ethnographic Films and 

Videos. University of California Press. 

Belgesel film yap1mc1hgi ile etnografik ya da antropolojik 
yakla�1mla ilgilenenler i�in mtikemmel bir kitap. 

Alan Rosenthal (2002) Writing, Directing, and Producing 

Documentary Films and Videos. O�uncti Bask!. Southern Illi
nois University. 

lyi bir el kitab1. 

Adam P Davies &: Nic Wistreich (2005) UK Film Finance 

Handbook - How To Fund Your Film. Netribution (www.net
ribution.co.uk adresinde mevcut) . 

Genel olarak lngiltere'de film maliyetleri hakkmda olsa da 
belgeseller i�in finans saglama konusunda edinilebilecek ya
rarh tii.yolar var. 

Roy Thompson (2004) Grammar of the Edit. Focal Press. 

Yonetmenler ve kurgucular i�in paha bi�ilmez nitelikte, kur
gunun grameri tizerine k1sa ve oz, okumaya deger bir giri�. 

Karel Reisz and Gavin Millar ( 1989, ilk bas1m 1953) The 

Technique of Film Editing. ikinci Bask!. Focal Press. 

Film kurgusu tizerine yaz1lm1� 'kutsal kitap' niteligindeki 
400 sayfahk bu kitap bir klasik olarak gortiltir. 60 y1l once ya
ymlanmi� olmasma kar�m eskimemi� ve bu alanda bir �eyler 
ogrenmek i�in okunmas1 zorunluluk alan bir kitap. 



252 Belgeseller 

Walter Murch (2001 )  In the Blink of an Eye (Goz Kupar
ken). Diizeltilmi� lkinci Bash Silman-james Press. 

Murch, giiniimiiziin en onemli kurguculanndan biridir. Ki
tapta film kurgusunun btitiin onemli kavramlanm aynnula
nyla anlattyor. 

22- ARACI EDiTORLER LiSTESi 
A�agtda lngiltere'deki belgesel film arac1 editorlerinin r;ogu

nun bir listesi yer almakta . Avrupa'daki arac1 editorlerin liste
si ir;in European Documentary Network (www.edn.dk) tarafm
dan yaymlanm1� kapsamh bir kaynak da mevcut. 

Sunu unutmaym ki, arac1 editorler r;ogu zaman herhangi bir 
bildirimde bulunmakslZln i�lerini degi�tirirler; bu nedenle, bu 
liste degi�mez bir liste olmaytp sadece bir rehber niteliginde
dir. Ser;tiginiz ki�inin hala kendileriyle r;ah�tp r;ah�madtgmt, bu 
i�e devam edip etmedigini yaym kurulu�undan teyit ettirin. 

BBC 

British Broadcasting Corporation 
BBC White City 
201 Wood Lane, London Wl2 7TS 
www. bbc.co. uk!commissioning 

BBC'nin yap1s1 siirekli degi�kendir ve yayma giri� suasmda 
biiyiik bir karga�a olur. Ger;mi�te, biitiin belgesel aracthk i!?le
ri gerr;ek olaylarla ilgili programlar departmamnm bir parr;a
stydt. Arttk bu birimin yerini biinyesinde belgeseller, gen;ek 
olaylara ili�kin filmier ve formatlar, sanat, din, uzmanhk ko
nulan (tarih, doga tarihi, bilim) ve giincel haber programlan
m banndtran 'BBC Haber' admda yeni bir yapt aldt. En yeni 
degi�iklik, kurum ir;i ve bagtmstz yaptm �irketlerinden olmak 
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llzere iki ttir arac1 editor olmas1. A�agtdaki listenin c;ogu, ba
�Imstz �irketlerle c;ah�an editorlerden olu�maktadtr. BBC ha
lcn faaliyetlerinin en az %25'ini bagtmstz �irketlere vermek 
Uzere anla�m1� bulunmaktadtr. 

Genel AraCihk 

Glenwyn Benson 
Denetc;i, Enformasyon 
(Belgeseller; Gtincel Haberler; Uzmanhk Konulan; Gtizel 

Sanatlar, MUzik ve Din) 
Email: glenwyn.benson@bbc.co .uk 

Krishan Arora 
Bagtmstz Sirketler Yetkilisi 
Email: krishan.arora@bbc.co . uk 
Krishan, projelere aracthk etmez ama BBC ile bagtmstz ya

ptmctlar arasmda baglantl saglar ve �tiktirler olsun BBC'nin 
araCihk slirecini bizler ic;in biraz olsun rahatlaur. 

Belgeseller 

Richard Klein 
Arac1 Editor, Belgeseller 
Room 6060, BBC TV Centre, Wood Lane, London Wl2 7� 
Email: docs.proposals@bbc.co.uk 
Teklifleri e-postayla almayt tercih eder. 

Ben Gale 
Ba� Yaptmct, Belgesel Filmier (BBC 3) 
Email: ben.gale®bbc.co.uk 
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Charlotte Moore 
Ba� Yap1mci, Belgeseller 
Email: charlotte.moore@bbc.co .uk 

Maxine Watson 
Ba� Yap1mci, Belgeseller 
Email: maxine.watson@bbc.co .uk 

Giincel Haberler &: Ara�tmnalar 

Karen O'Connor 
Arac1 Editor, Giincel Haber ve Ara�tlrmalar 
Room 1 1 72, BBC White City, 201 Wood Lane, London Wl2 

7TS 
Email: curraffairs. proposals@bbc. co. uk 
Teklifleri e-postayla almay1 tercih eder. 

Lucy Hetherington 
Ba� Yap1mc1, Giincel Haberler 
Email: lucy.hetherington®bbc. co. uk 

Uzmanhk Konulan 

Emma Swain 
Arac1 Editor 
Sorumlu oldugu alanlar: Tarih, Doga Tarihi, Bilim ve 1� 

Diinyas1 
Room 6060, BBC TV Centre, Wood Lane, London Wl2 7RJ 
Email: specfact.proposals@bbc.co. uk 
Teklifleri e-postayla almay1 tercih eder. 

Martin Davidson 
Ba� Yap1mc1 
Email: martin.davidson@bbc.co .uk 
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Giizel Sanatlar, Miizik ve Din 

Adam Kemp 
Arac1 Editor, Giizel Sanatlar, Miizik, Din 
Room 6060, BBC TV Centre, Wood Lane, London Wl2 7RJ 
Email: Giizel Sanatlar.proposals@bbc.co.uk 
Teklifleri e-postayla almayt tercih eder. 

Jacquie Hughes 
Ba� Yaptmct, Giizel Sanatlar ve Din 
Email: jacquie.hughes@bbc.co.uk 

Kuzey irlanda 

Mike Edgar 
Program Yaptm Miidiirii 
Sorumluluk alam: Kuzey irlanda (Eglence ve Organizasyonlar) 
Room 229, BBC Northern Ireland, Broadcasting House, Or-

meau Avenue, Belfast BT2 8HQ 
Tel: (02890) 338 375 
Fax: (02890) 338 175 
Email: mike.edgar@bbc.co. uk 

Jeremy Adams 
Factual and CA Network and Commissions - TVCA NI 
BBC Northern Ireland 
Broadcasting House, Ormeau Avenue, Belfast BT2 8HQ 
Tel: (02890) 338 359 
Fax: (02890) 338 591 
Email: jeremy.adams@bbc.co .uk 
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isko�ya 

Andrea Miller 
Sorumluluk Alam: lsko�ya 
.Room 3169, BBC Scotland, Queen Margaret Drive, Glasgow 

G l 2  8DG 
Tel: (0141) 338 3646 
Email: andrea.miller.Ol@bbc . co.uk 

Neil McDonald 
Yarat1c1 Yonetmen 
Sorumluluk alam: lsko�ya (Uzmanhk Konulan) 
Room 3177, BBC Scotland, Queen Margaret Drive, Glasgow 

G l 2  8DG 
Tel: (0141) 338 2798 
Fax: (0141)  338 25 10  
Email: neil.mcdonald-factual@bbc.co.uk 

Galler 

Adrian Davies 
Sorumluluk Alam: Galler 
Room 4020, BBC Wales, Broadcasting House, Llantrisant 

Road, 
Cardiff CF5 2YQ 
Tel: (02920) 322 976 
Fax: (02920) 322 418  
Email: adrian.davies@bbc.co.uk 

David Jackson 
MUzik ve Gi.izel Sanatlar 
Sorumluluk alam: Gi.izel sanatlar, Klasik Mi.izik!Performans 

ve Eglence 
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Room E41 13 ,  BBC Wales, Broadcasting House, Llantrisant 
Road, 

Cardiff CF5 2YQ 
Tel: (02920) 322 1 1 1  
Fax: (02920) 322 544 
Email: davidm.jackson@bbc.co .  uk 
Fikirleri mektup ya da e-postayla almaktan mutluluk duyar 

Dizi Programlar 

Nick Fraser 
Arao EditOr, Storyville 
(Uluslararas1, belgesel filmlerin ortak yap1m1, one sat1�1 ve 

tedariki) 
Room 202, 1 Mortimer Street, London W1 T 3JA 
Tel: 020 7765 521 1  
Fax: 020 7765 5210 
Email: storyville@bbc.co. uk 
Sadece giizel sanatlar degil, her konuyu degerlendirir. Dizi

lerle ilgili fazla bilgi i<;in www.bbc.eo.uk/storyville adresine 
bakm 

Andrew Cohen 
EditOr, Horizon 
Room 5 1 10,  BBC White City, 20 1 Wood Lane, London Wl2 

7TS 
Tel: 020 8752 6 134 
Fax: 020 8752 6 1 55 
Email: horizon@bbc.co .uk 
T ercihen bir ya da iki sayfahk yaz1h teklifleri tercih eder. 

Clive Edwards 
Ba� Yap1mc1, Money Programme 
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Room 4 1 16, BBC White City, 201 Wood Lane, London W12  
7TS 

Tel: 020 8752 7400 
Yukandaki telefonu arayarak santralle on gorti�me yapabilir 

ya da yaplmCiya yazabilirsiniz. 

John Farren 
Editor, Timewatch 
Room 3 1 50, BBC White City, 201 Wood Lane, London W12  

7TS 
Tel: 020 8752 7079 
Fax: 020 8752 6336 

Hugh Faupel 
Ba� Yap1mc1, BBC Religion & Ethics 
Sorumluluk Alam: ilahiler 
Manchester New Broadcasting House, Oxford Road, Manc

hester M60 1 SJ 
Tel: (01 6 1 )  244 3222 

Janet Lee 
Dizi Program Yap1mc1sl, Imagine 
Room 2358, BBC White City, 201 Wood Lane, London Wl2 

7TS 
Tel: 020 8752 7338 
Fax: 020 8752 681 2  

Tim Martin 
Dizi Program Editorti, Natural World 
BBC Doga Tarihi Birimi 
Broadcasting House, Whiteladies Road, Bristol BS8 2LR 
Tel: (01 1 7) 974 2 139 
Fax: (0 1 1 7) 974 2187 



Email: tim.martin@bbc.co.uk 
Vyv Simson 
Genel Yaym Yonetmeni, Wild 
BBC Doga Tarihi Birimi 
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Broadcasting House, Whiteladies Road, Bristol BS8 2LR 
Tel: (01 1 7) 974 6975 
Fax: (01 1 7) 923 8867 
ilk teklifi e-postayla almaktan mutluluk duyar. 

Karen O'Connor 
EditOr, This World 
Room 1362, BBC White City, 20 1 Wood Lane, London Wl2 

7TS 
Tel: 020 8752 7877 
Fax: 020 8752 7599 
Email: karen.oconnor@bbc.co.uk 

Sandy Smith 
Editor, Panorama 
Room 1 1 18, BBC White City, 20 1 Wood Lane, London Wl2 

7TS 
Tel: 020 8752 7863 
Fax: 020 8752 71 99 
Email: sandy.smith@bbc.co.uk 

Anthony Wall 
Dizi Program Editorii , Arena 
Room G05 , 1 Mortimer St, London W1 T 3JA 
Tel: 020 7765 0020 

Program Satm Alma 

George McGhee 
Denetc;i, Program T edariki 
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Yardimc1s1: Kellie Ashley 
Room 6023, BBC White City, Wood Lane, London Wl2 7RJ 
Tel: 020 8743 8000 
Email: george.mcghee@bbc.co.uk 

Dave Stanford 
Ba� Yap1mc1, Network Current Affairs, Manchester 
Sorumluluk alam: Real Story (haber program1 serisi) 
The Scanner Hall, BBC Manchester, Oxford Road, Manches

ter M60 1SJ 
Tel: (016 1 )  244 3899 - Fax: (0161 )  244 39 16  
Email: dave.stanford@bbc.co.uk 

CHANNEL 4 

Belgeseller 

Angus Macqueen 
Belgesel Miidiirii 
Yardimc1s1: Clothilde Redfern 
Tel: 020 7306 8010 
Email: credfern@channel4.co .uk 

Meredith Chambers 
Arac1 Editor, Belgeseller 
Yardimc1s1 : Daniella Eversby 
Tel: 020 7306 5 192 
Email: deversby@channel4. co.uk 

Simon Dickson 
AraCI Editor, Belgeseller 
Yard1mc1S1: Clothilde Redfern 
Tel: 020 7306 8010 
Email: credfern@channel4.co .uk 



Sarah Mulvey 
Arac1 EditOr, Belgeseller 
Yard1mc1S1: Daniella Eversby 
Tel: 020 7306 5 1 92 
Email: deversby@channel4.co .uk 

Kate Vogel 
Editor, 3 Minute Wonder 
Tel: 020 7306 843 1  
Email: kvogel@channel4 .co. uk 

Tarih, Giizel Sanatlar, Bilim, Din 

Hamish Mykura 
Tarih, Bilim ve Din Programlan Miidiirii 
Yaym sorumlusu: Beth Beamer 
Tel: 020 7306 8283 
Email: bbeamer®channel4.co .uk 

Aaqil Ahmed 
AraCl Editor, Din 
Assistant: Megan Harries 
Tel: 020 7306 8447 
Email: mharries@channel4 .co .  uk 

Ralph Lee 
Arac1 EditOr, Tarih 
Yaym Sorumlusu: Sagina Shabaya 
Tel: 020 7306 6960 
Email: sshabaya@channel4.co.uk 
David Glover 
Yanmc1 arac1 Editor, Tarih ve Bilim 
Yaym Sorumlusu: Sagina Shabaya 
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Tel: 020 7306 6960 
Email: sshabaya@channel4.co.uk 

jan Younghusband 
Arac1 Editor, Gtizel Sanatlar ve Gosteri Sanatlan 
Yaym Sorumlusu: Libby Watson 
Tel: 020 7306 8303 
Email: lwatson@channel4.co.uk 

Haberler ve Giincel Geli�meler 

Dorothy Byrne 
Haber ve Gtincel Olaylar Mtidi.iri.i 
Yaym Sorumlusu: jessica Harber 
Tel: 020 7306 8664 
Email: jharber®channel4 .co . uk 

Kevin Sutcliffe 
AraCI Editor, Haber ve Gtincel Olaylar 
YardimCISl Fatou ]eng 
Tel: 020 7306 5359 
Email: fjeng@channel4.co.uk 

Mark Roberts 
EditOr, Haber ve Gtincel Olaylar 
YardimCISI: Helen Picridas 
Tel: 020 7306 106 1  
Email: hpicridas@channel4.co.uk 

Fiona Campbell 
AraCI EditOr, 
Tel: 020 7430 4329 
Email: fiona.campbell@itn.co.uk 



Egitim 

Janey Walker 
Egitim Birimi Mtidtirti 
Yardimcisl: Anita Tunstell 
Tel: 020 7306 8282 
Email: atunstell@channel4.co.uk 

Matt Locke 
AraCI Editor, 
Egitim Yaym Sorumlusu: Becky Macklin 
Tel: 020 7306 8305 
Email: bmacklin@channel4 .co. uk 

Adam Gee 
AraCI Editor, 
Tel: 020 7306 8306 
Email: agee@channel4.co.uk 

More4 ve Belgelere dayah olaylar 

Peter Dale 
More4 ba�kam 
Yardimcisl: Sharon Tyler 
Tel: 020 7306 8749 
Email: styler@channel4.co.uk 

Katie Speight 
Editor, More4 
Yardimcislt: Zinia Scroggs 
Tel: 020 7306 8676 
Email: zscroggs@channel4.co. uk 
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E4 

Angela Jain 
Arac1 Editor 
YardimCISI: Sandra Christian 
Tel: 020 7306 8672 
Email: schristian@channel4. co. uk 

Andrew Mackenzie 
Arac1 Editor 
Yardimc1s1: Helena Peacock 
Tel: 020 7306 6432 
Email: hpeacock@channel4.co.uk 

Dominique Walker 
Arac1 Editor 
Yardimcisl: Sandra Christian 
Tel: 020 7306 8672 
Email: schristian@channel4.co.uk 

Ruby Kuraishe 
Editor 
Yard1mc1S1: Sandra Christian 
Tel: 020 7306 8672 
Email: schristian@channel4 .co. uk 

Nations and Regions 

Stuart Cosgrove 
Nations and Regions Mi.idi.irli 
Yard1mc1S1: Debbie Walker 
Yard1mc1smm telefonu: (0141) 568 7105 
Email: dwalker@channel4.co.uk 
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4th Floor, 227 West George Street, Glasgow G2 2ND 
Email: scosgrove@channel4.co.uk 

lTV 

lTV Network Ltd 
200 Gray's Inn Road, London WlX 8HF 
Tel: 020 782 8000 
www.itv.com/commissioning 

Alison Sharman 
Gunduz Programlan Mildilril 
Tel: 020 7843 8000 
Email: alison.sharman@itv.com 

Jeff Anderson 
Denetc;i, Guncel Geli�meler ve Belgeseller 
Yardtmctst: Lucinda George 
Tel: 020 7843 8000 
Fax: 020 7843 8 1 58 
Email: lucinda.george®itv.com 

Jane Rogerson 
Denetc,;i, Uzun Metrajh Filmier 
Yardtmctst: Sian Atkinson 
Email: sian.atkinson@itv.com 

Liam Keelan 
Gundilz programlan denetc,;isi 
Yardtmctst: Lucinda George 
Email: lucinda.george@itv.com 
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Matthew Angel 
1� Haberleri ve Gtindtiz Programlan Mtidtirti 
Tel: 020 7843 8 125 
Email: matthew.angel®itv.com 

FIVE 

22 Long Acre, London, WC2E 9LY 
www. five. tv/aboutfivelproducersnotes 

Haberler, Giincel Geli�meler ve Belgeseller 

Chris Shaw 
K1demli Program Denetc;isi (Haberler, Gtincel Geli�meler ve 

Belgeseller) 
Yardimcisi: Rachael Jenkins 
Yard1mosmm Tel: 020 7421 7 1 23 
Yard1mc1smm Email: rachael.jenkins@five. tv 
Tel: 020 742 1 7 1 66 
Email: chris.shaw@five.tv 

Ian Russell 
Yard1mc1 Denetc;i, Haberler, Gtincel Geli�meler ve Belgeseller 
Email: ian.russell@five. tv 

Bilim 

Justine Kershaw 
Bilim programlan denetc;isi 
Yardimcisi: Elaine Weir 
Yardimcisimn telefonu: 020 7550 5653 
Tel: 020 7421 7 1 1 2  
Email: justine.kershaw@five.tv 



Tarih 

Alex Sutherland 
Tarih programlan denet<;isi 
Yardimcisi: Elaine Weir 
Yard1mc1smm telefonu ne: 020 7550 5653 
Tel: 020 7421 7 129 
Email: alex.sutherland@five. tv 

Satm Alma 
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Sally Kenchington - K1demli Satm Alma Uzmam 
Tamamlanm1� programlar ac;1kc;a belirtilip Sally Kenching

ton'un Kanal Five'daki adresine pasta ile gonderilmeli. Buna 
uyulmamas1 cevapta gecikmelere neden olacakt1r. Yaz1h k1sa 
bir ozeti de ekleyin (e-posta olabilir) . Dort hafta ic;inde cevap 
vermeye c;ah�1yorlar. 

Bethan Corney - Yaban Ya�am Satm Alma 
Yardimcisi: Amy Burgess 
Yard1mc1 Tel: 020 7421 7194 

Gerc;ek Olaylara Dayah Programlar 

Steve Gowans 
Denetc;i 
Yard1mclSl: Alison Walton 
Yardimc1smm Tel: 020 7421 7 1 19 
Email: steve.gowans@five. tv 

Ian Dunkley 
Yard1mc1 Arac1 Editor 
Email: ian.dunkley@five. tv 
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Giindiiz Programlan, Giizel Sanatlar, Din 

Kim Peat 
Denet�i, Giindiiz Programlan, Giizel Sanatlar, Din 
YardtmclSl: Louisa Carbin 
Yardtmc1smm telefonu: 020 7421 7 1 13 
Tel: 020 7421 7 1 13 
Email: kim.peat@five.tv 

SKY ONE 

British Sky Broadcasting Group 
Grant Way, Isleworth, London TW7 5QD 
www .sky.com 

Ger�eklere Dayah Programlar 

Emma Read 
Departman Miidiirii 
Tel: 020 7705 3000 
Email: emma.read@bskyb.com 

Steve Regan 
Geli�tirme Sorumlusu 
YardtmclSl: Harpal Uhbie 
Tel: 020 7705 3000 
Email: steve.regan@bskyb.com 

Belgesel 

Paul Crompton 
Arao Editor 
Tel: 020 7705 3000 
Email: paul.crompton@bskyb.com 



Jamie Roberts 
Arac1 Editor 
Yardimc1s1: Helen Devonald 
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Yard1mc1smm Tel: 020 7805 8482 - Tel: 020 7705 3000 
Email: jamie.roberts@bskyb.com 

Satm Alma 

David Smyth 
Satm Alma Muduru 
Tel: 020 7705 3000 
Email: david.smyth@bskyb.com 

Discovery Channel UK 

Discovery Networks Europe 
160 Great Portland Street, London Wl W 5QA 
www .discoverychannel. co. uk 

jill Offman 
K1demli Ba�kan YardimCISl, Discovery Networks UK 
Tel: 020 7462 3600 - Fax: 020 7462 3700 
Email: j ill_offman@discovery-europe.com 

Marian Williams 
Ba�kan YardimCISl, Programlar, Discovery EMEA (Avrupa, 

Orta Asya, Afrika) 
Tel: 020 7462 3600 - Fax: 020 7462 3 700 
Email: marian_ williams@discovery-europe.com 

Barbara Bellini 
Ba�kan YardimCISl, Programlar, Discovery EMEA (Avrupa, 

Orta Asya, Afrika) 
Email: barbara_bellini@discovery-europe.com 
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23- DV (EKiM REHBERi 
Bu klSlm, kitabm ikinci bolumunde ortaya c;1kan baZ1 temcl 

noktalan ozetlemeyi hedeflemektedir. Aynca fiili olarak bu 
i�in ic;indeyseniz baz1 k1sa ve oz ipuc;lanm da kapsamaktadrr. 

Kitab1 okurken hie; ku�kusuz ogrenilmesi gereken bir suru 
berbat �ey oldugunu fark etmi�sinizdir. Ve c;ekim s1rasmda nc
yi hatlrlamamz gerektigini haurlamamz hazen zor olur! Ayn
ca, unuttugunuz bir �ey olup olmad1gmdan emin olmak ic;in 
ya da kameramzdaki belli bir dugme konusunda kafamz kan�
tlysa koca b ir kitaba ya da kullamm k1lavuzuna bakmak yap
mamz gereken en son i�tir. Bu c;ekim rehberi bir c;ekimdeyken 
size yard1mc1 olacak temel bir referanst1r. Buradaki varsayiml
mlz filminizi kendiniz c;ektiginiz �eklindedir, ama yammzda 
bir kameraman varsa ve siz filmi yonetiyor olsamz da aym de
recede yararhd1r. 

Rehber a�ag1daki gibi klSlmlara aynlm1�nr: 
• Kamera Kurulumu ve Menu Ayarlan K1lavuzu 
• <;:ekim Kontrol Listesi 
• Onemli <;:ekim ipuc;lan 
• Arac; Gerec; Listeleri 

KAMERA KURULUMU 
(:ogu kameralarda, hem profesyonel, hem de yan profesyo

nel olanlarda bir ton kurulum menusu, hazen menu ic;inde 
menu bulunur. Eger bir kamera kiralad1ysamz, odunc; ya da 
satm ald1ysamz kameramn dogru kurulumunu bilmelisiniz ve 
ne yaz1k ki kullamm kllavuzlan belgesel film yap1m1 ic;in bir 
'On deger' ayarlanyla gelmemektedir. A�ag1da belgesel c;ekimi 
ic;in gerekli olan tipik menu kurulumu ic;in k1sa ve oz bir kay
nak k1lavuz yer almakta. Bu k1s1m ozellikle Sony Zl kamera
lara yonelik olsa da ayarlann c;ogu diger kameralara da kolay
hkla uygulanabilir. 

Lutfen dikkat: burada c;ekiminizi ve seslendirmenizi kendi-
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niz yaptigm1z1 ve PAL formatmda kaylt yapt1gm1Zl var sayiyo
ruz. Bir ses kayltc;Iyla c;ah;;Iyorsamz (SQN mikserle) menuler 
birazCik farkh olabilir. Aym ;;ekilde, bir kameraman kullam
yorsamz menu ayarlannda kendi tercihi olabilir. NTSC forma
nuda kay1t yap1yorsamz o zaman gerekli duzeltmeler ic;in kul
lamm k1lavuzunuza ba;;vurun 

Manuel ya da otomatik 
Burada altm kural manuel konumda <;;ekim yapmaknr, bunun 

ic;in odak, diyafram arahg1, beyaz denge, kazanc; ayan ve objek
tif hlZl dahil mumkun oldugunca buttin kontrolleri manuel ola
rak ayarlamahsm1z. Kameray1 tammanm ve fonksiyonlanm elle 
ayarlamanm yerini hi<;;bir ;;ey tutamaz. Bunun tek istisnas1, 
odaklanmaya yard1mc1 olmas1 ic;in 'PUSH AUTO' dugmesini 
kullanmak olmahd1r ve gerc;ekten c;ok acil bir durumdaysamz 
ve <;;abucak bir ;;eyler c;ekmeniz gerekiyorsa, o zaman -ancak o 
zaman- kameramn otomatik degerlerine guvenmelisiniz. 

Format 
Zl kameralar HDV, DVCam ve DV kaylt yapabilirler. Buttin 

formatlar bir mini-DV'ye (ya da DVCam bant, ama temelde iki
si de aym ;;eydir) kaydedilir. Burada haurlanmas1 gereken en 
onemli ;;ey, HDV ya da DV modunda kay1t yap1yorsamz 60 da
kikahk mini-DV bandm1z altm1;; dakikahk goruntti kaydede
cektir. Eger DVCam modunda c;ekim yap1yor ve 60 dakikahk 
mini-DV kullamyorsamz o zaman sadece 40 dakika civannda 
goruntti kaydedilecektir. C::ekeceginiz formatl sec;meden once 
iyi du;;unun. HDV harikad1r ama daha fazla depolama kapasi
tesi ve ytiksek standartlara sahip bir kurgu sistemi gerektirir. 

LCD ekran 
LCD'nin parlakhgmm orta kademeye ayarland1gmdan emin 

olun, aksi halde, gerc;ekten oyle olmasa bile, bir ;;eylerin a;;m 
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aydmlanld1gmi ya da az aydmlanldigim du�unebilirsiniz. Ay
nca arka 1�1gm ac;1k oldugundan emin olun (c;ok parlak 1�1kta 
c;ekim yapmad1gm1z muddetc;e) , yoksa ekran her �eyi az ay
dmlatllmi� gibi gosterecektir. LCD ve Vizor ayarlan LCDN1-
ZOR menusunde veriliyor. 

Durum Kontrolii (Status check) 
Ayarlanmz1 bir bak1�ta gormenize yarayan, kameramzm ar

kasmda bulunan dugme. 

Resim profili 
Renk ve kontrast gibi baz1 belirli ayarlan netle�tirmek ic;in 

kullamhr. Bunu kullanmada c;ok deneyimli olmad1kc;a hirak
mak en iyisidir. 

Otomatik kilit (Autolock) 
Bu dugme odak d1�mdaki buttin ayarlannlZl kilitler. Bu 

ozelligi kimi dugmelere yanh�hkla dokunabileceginizden en
di�e ediyorsamz kullamn. Bununla birlikte yapuklannlZl 
unutmaym. Filmin ortasmdayken hic;bir �ey dogru c;ah�ml
yormu� gibi geliyorsa otomatik kilidiniz ac;1k kalm1� oldugu 
ic;in olabilir ! 

Zebralar 
Bunlardan ho�lanmam c;unku 1�1k hakkmda hukum vermek 

gerektiginde kameraya a�m bag1mhhga neden olurlar. Size ka
pah tutmamzl tavsiye ederim, ozellikle kamerayl ilk kullam
mmlzsa. Bu a�amada LCD'de olup biten buttin diger �eylere 
yogunla�Ihak yeterince zordur zaten. 

MENU AYARLARI 
Menu ayarlanm bir kez ayarlad1ktan sonra siz bir degi�tir

medikc;e kamera bir degi�iklik yapmaz. A�ag1daki menu mad-
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delerinden birini 'off diye birakmi$Sam bu, o i$levi gormezden 
gelin anlamm1 ta$Ir. 

Kamera ayar meniisii 

MENU AYARLARI ON DEGERLER YO RUM 

WB PRESET (DI�/0 UTDOOR) Ama beyaz denge i<;in her 
zaman elle ayar yapmaya 

(Beyaz Denge On Ayar) <;ah�m. 

WB LEVEL (0) 
(Beyaz Denge Kademesi) 

SHOT TRANS (0NERILMEZ) Bunlar kamerada mevcut 
efektlerdir ve uzak durulmast 
gerekir. (Bunlann hepsini 
kurguda yapabilirsiniz.) 

COLOUR CORRECT OFF 
(Renk Dilzeltme) 

STEADYSHOT ON Teorik olarak tripod kuBan-

(Sabit C:ekim) 
d1gm1z zaman bunu off konu· 
muna getirmeniz gerekir, 
ama unutursamz da dtinya-
nm sonu degildir. 

STEADYSHOT TYP STANDARD 
(Sabit <;ekim tipi) 

PEAKING RENK: BEYAZ 
KADEME: Y0KSEK 

AF ASSIST (Oto·fokus (OFF) 
yardlmCISI) 

AE RESPONSE HIZLI Bu Otomatik aydmlatma 
htztdu, ama manUel 
moda kalmaya <;ah�tn. 

MARKER (l�aret<;i) (OFF) 

MARKER SELECT BUNU KULLANMA YIN 
(l�aret<;i se<;imi) 

HANDLE ZOOM H 8; L 2  Handle zoom'u kullan-

mak i<;in hm ayarlar. 

BARS TYPE TYPE 1 

FRAME REC OFF Kamera}'l dondurulmu� go-

rtintti animasyonu i�in kul-

\anmak istemediginiz silrece. 
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t�dl� kaytt 
Buradaki ayarlar DVCam modunda ya da HDV modunda 

kaytt yapmamza gore degi�ir. 

Ses ayarlan 

MENU AYARLARI ON DEGERLER YO RUM 

AUDIO MONI CHI,  CH2 

AUDIO OUTPUT 2Vrms 
(Ses <;:tkl�l) 

AUDIO MODE FS4Bk 
(Ses modu) 

AUDIO LOCK (Ses kilidi) KlLlT MODUNDA DVCam modunda 
otomatiktir. 

AUDIO LIMIT OFF Duruma baghdu. Normalde �ok 

(Ses limiti) 
yUksek gUrUltU olmad1k�a (Orn. 
fabrika gibi) off konumunda tu-
tun. 

MIC NR OFF 

!NT MIC SELECT OFF 

XLR SET XLR CH SEL: CHI,  CH2 Mikrofonun tek giri�inin · iki 

kanala da kayn yapng1 anla-

mma gelir. lki farkh mikro-

fon kaynagt kullamyorsamz, 

bu ayan degi�tinneniz gere-

kecegi a�tknr. 

XLR ACG SET SEPARATE 

INPUT I LEVEL MIC (Odb) 

INPUT I WIND OFF 

INPUT 2 LEVEL MIC 

INPUT 2 TRIM Odb 

INPUT 2 WIND OFF 
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LCDNiZOR (VF) ayarlan 

MENU AYARLARI CN DEGERLER YO RUM 

(LCD rengi) Way Up 

LCD BL LEVEL NORMAL 

VizBr arka I�Ig1 NORMAL 

VizBr rengi ON 

VizBr gu� AUTO 

TC/UB ayarlan 

MENU AYARLARI CN DEGERLER YO RUM 

TC PRESET 00:00:00:00 Kameraya koydugunuz 

(TC Cn ayarlan) her y�ni banl ic;in ilk ba-
samag1 ayarlaym. 

UB PRESET 00:00:00:00 Bu ayarda degilse reset tu-
(UB Cn ayarlan) �una basm. 

TC RUN REC RUN Zaman kodunun sadece 
kayllta ilerleyecegi anla-
mma gelir. 

TC MAKE REGENERATE 
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Diger menii ayarlan 
Diinya saati ve dil ayarlan gibi �;ok a�;tk olan ayarlan buraya 

dahil etmedim. 

MENU AYARLARI 6N DEGERLER YO RUM 

QUICK REC (Htzh kaytt) OFF 

BEEP (Bip sesi) OFF Onemli, .�UnkU bOylelikle 
kaylt yapmaya her ba�la-
mamzda kamera tllmez. 

REC LAMP (Kaytt lambast) OFF 

IRIS DIAL NORMAL Aksi halde gostergenin 
yonU tersine doner. 

REMAINING ON Kalan bandt LCD'de 
gosterir. 

ZOOM DISPLAY BAR Zumlanl!n pozisyonu �iz-
(Zum gtlsterimi) giyi kullanarak gosterme. 

EXP FOCUS AUTO OFF Belli bir sUreden sonra ge-

(Geni�letilmi� odak) 
ni�letilmi� odagt serbest 
btraktr. 

DATE REC (Tarih kaydt) OFF Kapah oldugundan emin 
olun, aksi halde tarih re-
·simde gorUnUr. 

50i/60i SEL 50i DV PAL i�in 



KONTROL L1STELER1 

<:ekimden once 
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A�agtda bir <;ekime haztrlamrken en <;ok kar�tla�1lan durum
lann bazllan yer almakta. 

Kamera ve malzemeler 

• Objektif temiz mi? 
• Kameramn pilleri dolu mu? 
• Kamera i<;in yedek pilim var m1? 
• Mikrofonlar i<;in yedek pilim var m1? 
• Tripodum (ii<;ayak) <;ah�tyor mu? 
• Zaman ayanm dogru yapt1m m1? 
• Aydmlatma ko�ullan <;ekime uygun mu? 
• Biittin menu ayarlanm1 kontrol ettim mi? 
• Dogru formatta kaylt yapt1g1mdan emin miyim? (DVCam, 

HDV v.s) 
• <;ekim listesindeki her �ey anla�Il1r m1? 
• Biittin aletlerin <;ah�1p <;ah�mad1gm1 kontrol ettim mi? 
• Saghk ve Giivenlik: Tam bir risk tespiti yapugm1za emin 

olun. 
• lzinler: biittin ilgili izin formlanm getirdiginizden emin 

olun. 

Ses 

• Kameraya ses gidiyor mu, ses seviyeleri dogru mu? 
• Kulakhklanm diizgiin <;ah�1yor mu? 
• Dogru mikrofonu mu kullamyorum; mikrofonu kar�Imda

ki ki�iye dogru mesafede mi tutuyorum? 
• Boom kullamhyorsa, goriinttiye girmiyor mu? 
• <;ekim yapt1g1m yerin dogal ortam sesini en az 30 saniye 

kaydettim mi? 
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• Ses temiz mi, ruzgar sesi ya da geri plandaki sesler engel
lenebiliyor mu? 

\=ekim Strasmdaki Kontrol Listesi 

• Filmimin konusunu bildigimden emin miyim ve butiln bu 
c;ekimlerle roportajlar konuya uygun mu? 

• Ekibim (eger varsa) c;ekim hakkmda yeterince bilgi sahibi 
mi? 

• Herkesin neyi ne zaman yapacagmt bilecegi kapsamh bir 
c;ekim plam haztrladtm mt? 

• Roportajlarda sormam gereken butun sorulan biliyor mu
yum? Ve roportaj sona erdiginde, sormam gereken butiln so
rulan sordum mu? 

• (ekim yapttgtm yerin dogal ortam sesini en az 30 saniye 
kaydettim mi? 

• Yeteri kadar cutaway c;ektim mi? 
• C::ekimlerimi yeterince uzun tutuyor muyum? 
• Kendiliginden geli�en bir �ey olmas1 halinde bu hareketi 

izlemek ic;in serbest oldugudan emin ol. 
• Bunu gerc;ekten iyi yapnm m1? Yoksa ikinci bir c;ekim al

mah m1y1m? 
• Kurguyu du�unerek c;ekim yaptyor muyum? 
• 'C::izgiyi a�maktan' sakm. 

Unutmaym, iyi bir c;ekim yapmamn anahtan her zaman ic;in 
a�ag1daki konularda uyamk olmamzd1r: 

• ODAK 
• DiYAFRAM A(IKLICI 
• ENST ANT ANE HIZI 
• BEYAZ DENGE 
• SES SEViYELERi 
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ONEMLi <;EKiM lPU<;LARI 
A�ag1da size c;ekiminizde yard1mc1 olacak ve 'kurguyu dii�ii

nerek c;ekim' yapmamz1 garanti edecek ipuc;lanmn listesi yer 
almakta. 

• 'Oc;te bir kurah'm hatulaym ve c;ekimlerinizi c;erc;eveler
ken bu siirekli akhmzda olsun. C::en;;evenin iist tarafmda kar
·�lmzdaki k�inin kafas1 ic;in yeterince bo� alan oldugundan 
emin olun. 

• C::ekim yap1lan mekam dii�iiniin. Sadece iyi aydmlanlm1� 
olmas1 yeterli degildir, mekan aym zamanda oykii hakkmda 
bilgi vermeye de yard1mc1 olur. 

• Miimkiinse dogal 1�1kla yapay 1�1g1 kan�tlrmaktan kac;mm. 
• Videonuzun kurgusunu c;ok daha kolayla�uracagmdan de

gi�ik c;ekim boyutlan kulland1gm1zdan emin olun. 
• Kurguda sorun yaratabilecegi ic;in a�m kamera hareketle

rinden sakmm. 
• Yatay ve dikey kayd1rmalann ba�mda ve sonundaki goriin

tiiyii muhafaza edin. 
• Zum ozelligini kullanmaktan kac;mmaya c;ah�m: c;ogun

lukla amatorce goriiniir ve kurgu s1rasmda sorun <;1karabilir. 
Zum ozelligini kullanacaksamz, bunu onemli bir hareket Slra
smda yapmaktan uzak durmaya c;ah�m. 

• Sekanslar halinde c;ekim yapm. Goriintiilerin kurguda na
sll goriineceklerini dikkatle dii�iiniin (yard1mc1 olacaksa gor
se! senaryo taslag1 kullanm) ve c;ekimlerinizin biitiin eylemi 
kapsad1gmdan emin olun. 

• Bir goriintiiyii dogru almak ic;in zaman harcamaktan kork
maym, hazen yeniden c;ekmek anlamma gelse bile. 

• Gerc;ekten, ama gerc;ekten mecbur kalmad1k<;a kameram
zm otomatik fonksiyonlanm kullanmaktan kac;mm. 

• Biiyiik c;ekim oranlanndan sakmmaya c;ah�m. Durmadan 
c;ekim yapma yoniinde bir egilim olsa da, bu kurguya geregin-
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den fazla materyal getireceginiz anlamma gelir. Olc,;iihi olun. 
• <:;:ekimin kontoliiniin elinizde oldugundan emin olun. Bu 

hem ekibin hem de kauhmctlann kendilerinden ne beklendi
gini ve bunun ne kadar siirecegini bildikleri anlammt ta�m. 

• Sorunlara haztrhkh olun ve htzh du�unup c,;ozum uretme
yi ogrenin. Ornegin, kulakhklanmz c,;ah�mazsa LCD'nin iize
rindeki ses seviyelerini dikkatle kontrol edin. 

• tleriyi dii�iiniin. Bir sonraki adtmda ne olacagmt bilmeniz 
gerekir. 

ARA<:;: GERE<:;: LiSTELERi 
Bazen c,;ekim ic,;in ihtiyacmtz alan her �eyi birlikte getirdigi

nizden emin olmak zor olabilir ve saatlerce siiren bir yolculuk
tan sonra c,;ekim yerine geldiginizde malzemelerden onemli bir 
parc,;ayt ofisinizde ya da evde unuttugunuzu anlamaktan daha 
fazla hayal kmkhgt yaratabilecek ba�ka bir �ey olamaz. A�agt
da DSR450 kamera ic,;in aynnuh bir malzeme listesi yer almak
ta; listenin ic,;ine objektif kapaklan, kullanma ktlavuzlan, te
mizlik kiti, temizlik kasetleri, filtreler, tepe t�tgt, kamera kutu
lan, fazladan kablolar gibi stkhkla unutulan malzemeler de da
hildir. Zl  gibi kuc,;iik bir kamera ile c,;ekim yaptyorsamz o za
man listeniz de biraz daha ktsa olacakttr ama bu kamera, t�tk
landtrma, ses, tripod ve monitor konusunda goz oniinde bu
lundurmamz gereken HER �EYi kapsayan yararh bir listedir. 

DSR450 seti: 

l SONY DSR450WSPL KAMERA 
l SONY ECM-77 MiKROFON 
l RODE NTG-2 MiKROFON 
l CANON YJ l2  X 6 .5  B4 IRS W/A OBJEKTiF 
l l05MM UV - SAYDAM FiLTRE 
l SACHTLER DSR500/450 O<:;:AYAK 
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1 RYCOTE RADYO MlKROFONU, RX KAMERA AYAGI 
1 RYCOTE 21/22 SMALL SOFTIE 
1 SONY DSRIPD/A1 ONBOARD MlKROFON SONGER! 
1 SONY CCD KABI 
1 SONY DSR500/450 KAU(UK ViZOR ADAPTORO 
1 CANON ZOOM BAR 
1 CANON ZOOM BAR 
1 CANON B4 REAR OBJEKTlF KAPAGI 
1 CANON B4 REAR OBJEKTlF KAPAGI 
1 VARIOUS MINI-DV TEMiZLEME KASEDl 
1 TEMiZLEME SETl 
1 DV SOLUSYON TEMlZLEME BEZl 
1 PORTABRACE DSR450/SPX900 SOFT 
1 PORT ABRACE DSR450/SPX900 CASE 
1 82MM SA YDAM FiLTRE 
1 SONY DSR450 KULLANIM KILA VUZU 
1 SONY DSR500/450 ONBOARD MiKROFON 
1 SONY DSR500/450 OMUZ ASKISI 
1 SONY ECM77 ON CAM 
1 SONY ECM77 YAKA MiKROFONU 
1 IEC C-13 ELEKTRlK KABLOSU 
1 GENERIC DSR500/450 PiL 
1 GENERIC DSR500/450 PlL 
1 GENERIC DSR500/450 PlL 
1 GENERIC DSR500/450 PiL 
1 GENERIC DSR500/450 SARJ CiHAZI 
1 GENERIC B0Y0K KULAKLIK 
2 GENERIC PEU SU GE(iRMEZ KUTU 
1 GENERIC PELI SU GE(iRMEZ KUTU 
1 CANON J l 2  OBJEKTlF KAPAGI 
1 CANON J 1 7E X 7 .7  OBJEKTiF 
1 CANON ] 1 7  OBJEKTiF KAPAGI 
1 SACHTLER B0Y0K TRiPOD KABI 
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l DSR450 tc;:tN SONY TA�INABlLlR BELLEK 
l RODE NTG-2 MIKROFON SONGERi 
l RODE NTG-2 MIKROFON TORBASI 
l PORTABRACE BEYAZ DENGE KARTI 
l PORTABRACE DSR 450 BLUE CAMERA 
l VIDEO lBP TRIPOD KIT TEMPLATE 
l SONY VCT- 14 TRIPOD KURMA PLAKASI 
l SACHTLER VIDEO l8P TRIPOD PAN BAR 
l SACHTLER VIDEO lBP TRIPOD 
l RYCOTE Zl E  MlC MOUNT (CCA) 
l PiLLERlYLE BlRLlKTE TEPE I�IGI 

Aydmlatma: 

l DEDO DLHlXlSD 24V YUMU�AK LAMBA 
3 DEDO DLH4 24V l50W I�IK 
l ARRI 300W FRESNEL BA�LIK 
l ARRI 650W FRESNEL BA�LIK 
l lOM KANGAL 4 SOKET MAINS EKSTRA ELEKTRiK 

KABLOSU 
l l3 AMP SiGORTA 
2 l3 AMP SlGORTA 
3 DEDO l 50W 24V AMPUL (SlYAH UC::LU) 
l DEDO l 50W 24V AMPUL (�EFFAF) 
l PHOTON BEARD 2 HEAD ARRI LIGHT 
l 2M 4'L0 UZA TMA KABLOSU 
l 2M 4'L0 UZATMA KABLOSU 
l 300W 240 VOLT AMPUl (ARRI) 
4 3 AMP SiGORTA 
2 3 AMP SiGORTA 
l 50l/PR05 TRIPOD c;:ANTASI KAYI�I 
l 50 l/PR05 TRIPOD c;:ANTASI 
l 650W 240 VOLT AMPUL (ARRI) 



2 MANFROTTO KISKA( 
6 BOYOK BAGLANTI MASASI 
6 K0(0K BAGLANTI MASASI 
l ARRI D700B LAZY ARM 
l DEDO LAMBALAR l(iN DEDO KUTU 
l DEDO SILVERDOME DiFOZYON SETi 
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l DEDO DT24-lE  24V ISIK KISICI REOSTA (240V) 
l DEDO DT24- lE 24V ISIK KISICI REOSTA (240V) 
l DEDO DT24- lE  24V ISIK KISICI REOSTA (240V) 
l DEDO DT24- lE  24V ISIK KISICI REOSTA (240V) 
l DEDO MEDIUM SILVER DOME IN POUCH 
l DEDO MENGENE KOLU 
3 DEDO JEL + MiKROFON SlPERl (GOBO) (ER(EVESl 
l B0Y0K STANDARD JEL SETl 
l GENERIC REFLEKTOR 
l GENERIC PRlZ GOVENLiK TEST ClHAZI 
l GENERIC PRlZ G0VENLlK TEST ClHAZI 
l DEDO GRID FOR SILVERDOME 
3 B0Y0K A YDINLA TMA STANDI 
2 MANFROTTO A YDINLA TMA KABLOSU 
2 AYDINLATMA ELDiVENl 
2 AYDINLATMA ELDiVENl 
4 DEDO AYDINLATMA STANDI 
l DV SOLUSYONLARI l/2 CTB DEDO LIGHT 
l DV SOLUSYONLARI l/4 CTB DEDO LIGHT 
l DV SOLUSYONLARI FULL CTB DEDO LIGHT 
l DEDO YUKSELTME T ABLASI 
l PORTABRACE ZIPPED BLACK POUCH 
l MANFROTTO LAZY ARM KNOB & SPRING 
4 RCD PRlZ GOVENLiK ADAPTORO 
3 RCD PRlZ GOVENLiK ADAPTORO 
l (ESlTLl REFLEKTOR TORBALARI 
l DV SOLUSYONLARI FULL CTB JEL 
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l DV SOLUSYONLARI l/2 CTB JEL 
l DV SOLUSYONLARI l/4 CTB JEL 
l C::E�lTLl KOc;:OK DlFOZYON JELLERl 
2 MANFROTTO SPIGGOT 
4 DEDO STIFFENING ROD FOR SILVERDOME 

Monitor: 

l SONY PVM-604 1QM 6"CRT MONITOR 
l SONY MINI]ACK TO 3X FEMALE PHONO 
l 6"  MONITOR l c;:iN PORT ABRACE YUMU�AK KILIF 
l BNC FE TO FE BARREL ADAPTOR 
l BNC FE TO PHONO MA ADAPTOR 
l BNC MA TO PHONO FE ADAPTOR 
2 BNC TO BNC LEAD 
2 IEC C-13 MAINS KETTLE LEAD 
l GENERIC NPl  PiL 
l GENERIC NPl PlL 
l GENERIC NPl PiL 
l GENERIC NPl PiL 
l GENERIC NPl �ARJ ClHAZI 
l GENERIC PELI SU GEC::lRMEZ KUTU 
l x MICRON EXPLORER RADYO MlKROFON SETl 
l x SONY DUAL RADYO MIKROFON SETl 
+ MINI-DV STOGU 
+ PiLLER 



BOLUM 6 

FiLM YAPIMCILARI iLE 
ROPORTAJLAR 

Bu boliim, dort film yapimCISl Esteban Uyarra, Erik Bafving, 
Marc Isaacs ve Ben Hopkins'le yap1lan roportajlan kapsar. Bel
gesel Fim Yap1mc1lan Grubu'ndan Kerry McLeod tarafmdan 
gen;ekle�tirilen roportajlar film yap1m siirecini ve daha ozelde 
yonetmenlerin, yonetmenlige yonelik ozgiin yakla�1mlanm 
aydmlatmaktad1rlar. 

24- BOOGIE WOOGIE PAPPA'NIN 
YONETMENi ERIK BAFVING iLE ROPORTAJ 

Biyografi 
1973 yllmda Malmo'de dogan Erik, 1996-1998 y1llan arasm

da Skurup'daki sinema okulunda ogrenim gordii. 1998'de 
�ektigi Ingmar Bergman'm set dekoratorii P.A. Lundgren'i an
latan Set designer PA Lundgren adh 58 dakikahk belgesel filmi 
2000 y1lmda, alternatif bir rock grubunun miicadelesini i�le
yen 58 dakikahk Hard to Smile with a Black Tooth in your Mo-
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uth adh belgesel film izledi. 2000 ytlmda WG Film'de c;ah�ma
ya ba�lad1 ve olen babastyla ilgili 12  dakikahk ktsa filmi Boogie 
Woogie Papa'yt c;ekti. Bu filmle sekiz uluslararas1 odul kazan
dl. Daha yeni c;ah�malan arasmda Malmo'nun kenar mahalle
lerinde ya�ayan bir hiphop grubunun ya�am1 ile ilgili 72 daki
kahk belgesel Get Busy (2003) bulunmaktadtr. Bu filmde, in
tihar eden bir arkada�lanmn trajedisini payla�1r. 2003 ytlm
dan beri c;e�itli belgesellerin kurgusunu yapm1� alan Erik, bu 
stralar bir belgesel ve bir ktsa film uzerinde c;ah�maktadu. 

Film Ozerine 
Sadece yonetmenin babasmm fotograflan kullamlarak olu�

turulan film, Erik'in samimi oykusunu ve daha once tab edil
memi� binlerce fotografla babas1 ile alan ili�kisini anlatu. 
Film, bir babanm ozel ya�amm1 ve onu trajik sonuna goturen 
ipU<;lanm ortaya c;tkanr. Filmin kazand1g1 c;ok saytda odul 
arasmda San Francisco Film Festivali'nde Golden Gate Odu
lu, Marsilya Belgesel Film Festivali'nde Le Prix Planete, Ulus
lararast Leipzig Belgesel ve Animasyon Filmleri Festivali'nde 
Golden Dove ve Gene; juri Odulu yer ahr. 

Biraz filmden ve ardmdaki hikayeden soz edebilir misin? 
Filmin ba�mda dedigim gibi, babamm dosyalanndan birine 

bakarken onun fotograflanndan bir film yapma du�uncesi gel
di akhma. Onun ne kadar iyi bir fotografc;t oldugunu gorunce 
�a�trdtm; sadece ailenin keyifli anlanm yakalamakla kalmtyor 
aym zamanda aradaki huzun, yalmzhk ve endi�e anlanm da 
yans1t1yordu. Bu hikayeyi, neyin yanh� gittigini anlatmak, ha
yattmdaki bu buyuk olaya bir �ekil vermek ve onun bizden 
nastl kac;tp gittigini anlatmak ic;in bir arzu duyuyordum ic;im
de. Ama buna curet edebilecegimi asla du�unmemi�tim. 0 za
manlar lsvec;'te 1 ila 1 2  dakika aras1 ktsa belgeselleri gosteren 
ikon admda bir televizyon program1 vard1. K1sa belgesellerle 
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ilgili fikirlerimin bir listesini gonderdim. Babamla ilgili film de 
bunlann arasmdayd1 ve eger birini sec;.:ecek olurlarsa sec;.:tikle
ri filmin Boogie Woogie Papa olmamasm1 umuyordum. Ama 
tabii ki onu sec;.:tiler. 

Ba�mdan beri filmin tarz1 konusunda dii�iindiigiin bir �ey 
var m1yd1 yoksa sonradan m1 geli�ti? 

Tarz konusunda emindim. C:::ocuklugumda Kalle adh sua
dan bir isvec;.:li c;ocugu anlatan bir c;ocuk program1 vard1 tele
vizyonda; hikaye sadece fotograflar ve bir anlaticiyla anlatilu
di ve ben o program1 severdim. Filmimin oyle bir �ey olmasi
m istedim: basit, hikayeye ve resimlere odaklanan. 

Filmin yap1s1m olu�turmaya, ar�iv ve miizigi kullanarak 
bir oykii yaratmaya nasll ba�ladm? 

Begendigim fotograflan bilgisayanma yi.ikledim ve hikayeyi 
yazmaya ba�lad1m. Hatulayan ve hisseden bir insan olmakla, 
dramatik yap1y1 dti�tinen bir filmci olmak arasmda gidip gel
mek tuhaf bir stirec;ti. Bazen fotograflan amlardan bir oykti c;I
karmalan ic;in kendi hallerine buakum, hazen baz1 belirli am
lara �ekil verecek fotograflan arad1m. Ki�isel olmak istedim, 
ozel degil. lzleyicinin benim c;ocuklugumun atmosferini ve 
duygulanm tammasm1 istedim ve onlan d1�anda hirakmama
ya c;.:ah�t1m. 

Filmin tamamm1 fotograflarla olu�turdun. Goriinii�e gore 
ana tema bu karan destekliyor, ama bu �ekilde �ah�mak hi� 
kisitlaYICI oldu mu ya da sorunlarla kar�Ila�tm m1? 

i�lemin bir a;;amasmda, filmin sonunda, boynunda as1h ka
merasiyla bir sahilde ytirtiyen babamm Super 8 mm'lik bir fil
mini kulland1m; film kamerasma dontip onun bir resmini c;ek
mesiyle biten harika bir c;ekimdi. Ama sonra sondaki o Super 
8mm'lik c;ekimin, fotograflann odagm1 ve enerjisini c;ald1gmi 
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fark ettim, bu ylizden bu giizelligi oldiirmeliydim. l�te 0 Za
man fotograflann giiciinii anlad1m. Ama bu klSltlamalar, yal
mzca fotograflan kullanmak ve bunu sadece 1 2  dakikaya stg
dtrmak �ok yararh oldu ve kimi act veren amlann ke�fi i�in 
destekleyici bir �er�eve saglad1. 

Nastl ve nereden kaynak buldun? 
lsve� Film Enstitiisii 'Film i Skane' ve yap1m �irketi 

WGfilm'in yam s1ra lsve� Televizyonu lkon program1 aracth
gtyla kaynak sagladtlar. 

Senin tarza ili�kin tercihinle fon saglaylCllarm tercihi ara
smda bir anla�maya varm1� mtydtmz? 

Ikon'un bana vermi� oldugu 12 dakika sm1rlamas1 dt�mda 
bir �ey yoktu, ama ben bu smulamay1 ger�ekten sevdim. Za
man zaman filmin daha uzun bir versiyonunu yapmay1 plan
hyordum ama yapmam1� olduguma memnunum. Baz1lan fil
mi biraz daha degi�ik yapmam1, konu�ma ktsmmda daha faz
la duygu kullanmam1 istediler, ama filmi yapmanm yolunun 
bu olmadtgmdan emindim. Bu filmin benim i�in ne denli 
onemli oldugunu biliyordum ve bu nedenle odiin vermedim. 

C::ogu kimse ktsa bir belgesel film yapmamn, uzun belgesel 
yapmaktan daha kolay oldugunu zanneder, ama ben tersini 
dii�iiniiyorum. Tempoyu ve oykiiyii tam yerinde ayarlamak 
�ok onemli. Bize biraz oykiiden bahsedebilir misin? Orne
gin, babamn oliimiine yol at;an nedenleri neden filmin so
nunda apklamayt set;tin? 

Filmin kronolojik olmasm1 istedim. Eger korkutucu ve kafa 
kan�tmc1 bir �eyin i�inden ge�iyorsan, anlamaya ba�laman 
i�in hikayeyi kendi kendine defalarca anlatman gerekir. En 
ba�tan ba�lar, ipu�lan bulmaya �ah�arak sona dogru ilerlersin. 
Belki biraz sadist�e bir duyguyla, babamm kendi camna ktydt-
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gml ogrendigimde ya�adiglm �oku izleyicinin de ya�amasml 
istemi� olabilirim. Filmi defalarca izlemi� olmama ragmen ha
la izledigimde sonuna dogru nabz1m ytikselir. Ama ba�langic;;
ta �tipheli bir merak uyand1rmadan bir c;;ocukluk ams1 hakkm
da bir hikaye anlatamazsm1z. Bu nedenle babamm iki yontinti 
de sundum: ne�eli, eglenceli baba ve sonra daha gizemli baba. 
Samnm bu merak ve �tipheli bir beklenti yaratlr. 

Boogie Woogie Pappa c;;ok ki�isel bir film. Bunu yapmak se
nin ic;;in zor oldu mu? Duygusal bo�almalara neden oldu mu? 

Baz1 noktalarda aCI vericiydi ama ba�lang1c;;ta dti�tindtigtim
den c;;ok daha fazla heyecan verici ve rahatlaticiydL Baham 61-
dtigtinde oltimtiyle ilgili hie;; kimseyle konu�mam1�t1m. Bu bir 
tabuydu, utanc;;la doluydu ve kendimi c;;ok yalmz hissediyor
dum. Filmi bu utanc;; duygusuna ve o aptal tabulara duydu
gum ofke nedeniyle yapum. Aoyla 'of demek bir rahatlamay
di ve bu �ekilde insanlann neden soz ettigimi anlamasm1 sag
layan bir film oldu. Ama filmi ilk kez isvec;;'teki btiytik festival
de 500 ki�ilik bir izleyici topluluguyla birlikte dev bir perde
de izledigimde bu farkh bir deneyimdi. Tannm, ben ne yap
tim? Filmi durdurun, geri alacag1m! '  demek istedim. 

Neden belgesel? 
Kurmaca ya da belgesel oykti anlat1mm1 pek fazla ay1rm1yo

rum ben. Hepsi bir oykti anlatmakla ve bunu iyi yapmakla il
gili. Kurmaca filmde, her �eyi bir senaryondun ic;;inde uydu
rursun ve sonra bu karalamadan gortinttiler tiretirsin. Belgesel 
filmde tam tersi yonde c;;ah�1rsm, senaryoyu gortinttintin ic;;in
de bulmaya c;;abalarsm. Ben, belgesel c;;ekmeye c;;ok da merakh 
degilim; bir film yaratmak ic;;in btittin o gortinttiler ve sahne
lerle ugra�ma k1smm1 seviyorum. Sorunun cevabma gelince, 
hentiz bilmiyorum, ileride de kurmaca film de yapabilirim. 
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Belgesel film yaptmtyla ugra�maya nasll ba�ladm? 
Sinema okulunu bitirdim ve memleketimde ya�ayan ya�h bir 

adamdan soz edildigini i�ittim. Ad1 P.A. Lundgren'di ve lngmar 
Bergman'm set dekoratoriiydii. Onun hakkmda kimse film 
yapmam1�t1. Kii<;iik dairesinde ziyaret ettik. Bir dolaptan The 
Seventh Seal (Yedinci Miihiir) ve diger muhte�em isve<; filmle
rinin eskiz ve <;izimlerini <;1kard1. Okuldan bir arkada�1m ve 
ben onun portresini <;izmenin biiyiik bir fmat olacagm1 dii�iin
diik. Ben aslmda kurmaca film yapmak istiyordum ama <;ok 
zor olacagm1 hissediyordum. Belgesel daha kolaydt, sadece ka
merayt ahp iyi bir oykii ve goriintiiler araman yeterdi. 

Sana neler ilham verir? Sence iyi bir fikri saglayan nedir? 
Belgesellere gelecek olursak, ben her zaman belirli bir konu

dansa film yapmanm sanauyla daha fazla ilgili oldum. Onemli 
bir konudan ziyade tek bir goriintii bana daha fazla ilham ve
rebilir. Onemli alan konu degil, senin onu nas1l anlatugmdtr. 

Bir film i<;in kotii fikirler var mtdtr? Neyin i�e yaramadtgt
m dii�iiniirsiin? 

Hala film yaptmmdan <;ok gazetecilikle ilgilenen insanlar ta
rafmdan yaptlan bir<;ok belgesel var. Bu belgesel yapmamn 
onemli bir yolu ve bunu yapmaya devam etmeliler, ama ben 
kendi adtma bunu yapmakla hi<; ilgilenmedim. Ben filmle 
duygusal bir ara<; olarak ilgilendim; bunu goz online almayan 
her film benim i<;in kotii bir fikirdir. 

Avrupa'da belgeselin durumunu nasll degerlendiriyorsun? 
Belgeseller aruk her zaman olduklanndan daha fazla sinema 

ozelliginde. Belgesel film yaptmCilan tarzm dramatik ve eglen
dirici taraflannm daha fazla farkma varm1� gibiler. Hikayeleri
ni anlatmak i<;in kurmaca filmin standartlanna dogru hareket 
ediyorlar; daha fazla ki�iye ula�mak ve bir etki yaratmak isti-
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yorsamz bu yakla�1m daha iyidir. Ama iyi bir drama yaratmak 
ic,;in gerc;ekligi degi�tiriyorsamz, her zaman ic,;in o ince c,;izgi
nin farkmda olmahsm1z. Bazen belgesellerin sinema salonlan
na girmek ic,;in miicadele ettiklerini ve bunun ic,;in ne gereki
yorsa yapacaklanm hissediyorum. 

�imdi neyin iizerinde c;ah�tyorsun? 
Ba�ka yonetmenler ic;in iki belgesel kurguluyorum kendi kt

sa filmimin senaryosunu yaztyorum; bu kez kurmaca. 

Yeni ba�layan belgeselciler ic;in verilecek bir parc;a tavsi
yen olsaydt, bu ne olurdu? 

Goriinti.ini.in ve kurgunun duygusal ve dramatik gi.ici.ini.i 
kullamn. Daha iyi bir film yapmak ic,;in dramatik arac;lan kul
lanm ama bir yandan de gerc;ekligi kontrol edin . . .  

25- LIFT'iN (ASANSOR) YONETMENi 
MARC ISAACS iLE ROPORTAJ 

Biyografi 
ilk filmi Lift'in c;ekildigi yerin c;ok yakmmda, Londra'nm 

Dogu Yakast'nda dogan Marc Isaacs belgesel filmlerde c;ah�
maya 1995 ythnda yard1mc1 yap1mc1 olarak ba�lad1. Twockers 
ve odi.illii Last Resort filmlerinde Pavel Pawlikowski'nin asis
tanhgmt yapu. 2001 'de Lift'i tamamladtktan soma BBC ic,;in 
magaza hmtzhgmm alt ki.ilti.iri.iyle ilgili iki belgesel c;ekti, her 
iki film de BAFT A odi.ili.ine a day gosterildi. Channel 4 ic;in 
yapugt belgesel filmi Travellers'1 (Gezginler) ingiltere'ye fark
h bir bak1� sunan Calais: The Last Border (Calais: Son Smtr) iz
ledi. Son filmi Philip and His Seven Wives (Philip ve 7 Kanst) 
ilk gosterimini 2005 ytlmda Sheffield Uluslararas1 Belgesel 
Film Festivalinde yapt1. 
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Film Ozerine 
Filmin yonetmeni, bina sakinlerinin nas1l tepki verecekle

rinden emin olmaks1zm c;ok kath bir binanm asansortine ka
merasiyla yerle�ti. Bina sakinleri ana gtivendiler ve hayatlann
da kendileri ic;in onemli alan �eyleri anlatnlar. Sonuc;, c;ok ktil
ttirlti bir toplumun ntikteli ve hareketli bir portresiydi. 

Bu fikir nereden akhna geldi ve nasd ba�ladm? 
Last Resort 'ta c;ah�1yordum ve c;ekim mekanlanndan birisi 

Margate'deki c;ok kath bir binayd1. Y1l 1998 ya da 1999'du, 
c;ok say1da Kosovah ve �ehirdeki diger mtiltecilerden vard1. 
<;ogunlukla <;ek c;ingeneler, Ktirtler ve iranhlar vard1. Binada 
ingilizler, Margate'nin yerlileri ya�1yordu ama mtilteciler de 
vard1. En list katta c;ekim yap1yorduk bu nedenle her gtin 
asansorti kullamyorduk. Nas1l oldugunu tam olarak hatula
miyorum ama Pawel'le [filmin yonetmeni Pawel Pawlikows
ki] asansor hakkmda ve asansortin film c;ekmek ic;in nas1l da 
ilginc; bir yer olacag1 konusunda konu�maya ba�lad1k. Bundan 
o kadar c;ok soz etti ki, kafama kazmm1�t1. Muhtemelen bir su
re ic;in bu konuyu unuttugumu sand1m, ama aslmda unutma
mi�lm. 

iki y1l sonrayd1, bir yap1m �irketi onlarla birlikte Channel 
4'e gitmemi istedi. Yeni bir seri alan Alt-TV ic;in yeni yonet
menlere sponsor olacaklard1. £40,000 btitc;esi vard1 ve samnm 
Channel 4 birc;ok bag1msiz yonetmene gorev verecekti . Bir �ir
ketle c;ah�1yordum, bana gitmemi ve bir fikir sunmam1 oner
diler. Gerc;ekten bir fikrim yoktu ve son dakikada gittim, as
lmda c;ok da emin olmad1g1m bir sunum yapnm. Sunumun ilk 
birkac; dakikasl ic;inde her haltikarda bunu yapacaklanm soy
lediler. Dort be� y1ld1r farkh yonetmenlere asistanhk yapiyor
dum, yani deneyimli say1hrd1m ama kendi filmimi yapmaml�
tim hie;. Ve gorti�me bittiginde tam kap1dan c;1kmak tizerey
dim ki, birden hire nereden akhma geldiyse -gerc;ekten plan-
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lamam1�t1m- 'Ah, asansor hakkmda ba�ka bir fikrim var,' de
yiverdim. Kontroltim d1�mda, oylece yeniden akhma gelmi�ti. 
Sozler agz1mdan doktiltiveriyordu, bir sure ic;in bir asansorde 
dump bina sakinlerini filme c;ekmek istedigimi soyledim. 
Toplanuda iki arac1 editor vard1, Peter Dale ve Adam Barker, 
bu fikir onlan c;ok eglendirmi�ti ki gtilmeye ba�lad1lar. Soma, 
'Peki ne yapacaksm orada?' diye sordular. Ben de, 'Ne yapaca
gimi bilmiyorum. Sadece olacaklan gormenin ilginc; bir du
rum olacagm1 dti�tintiyorum, ozellikle bu ttir bir seri ic;inde 
deneysel bir c;ah�ma olabilir,' dedim. Gerc;ekten de oyleydi. 
Odadan c;1kt1m. 

Yap1m �irketinin sahibi alan kadm o ak�am bir parti veriyor
du ve Peter Dale de oradayd1. Onunla ilk kez o gtin kar�Ila�
mi�tlm. Tuvalete gittim ve i�emeye ba�lad1m, o da gelip ya
mmda i�emeye ba�lad1 soma dontip, 'Bugtin senin filmini i�le
me koyduk,' dedi. Ve o oldu. Gerc;ekten c;ok tuhafn, bu benim 
onaylanan ilk i�imdi. Tuvaletten c;1k1p birkac; �i�e �ampanya 
ic;tigimi ve sabah paniklemi� bir halde uyand1g1m1 hanrhyo
rum, benim o aptalca fikrime gerc;ekten inamyordu. 

Belki i�ler benim haurlad1g1m kadar kendiliginden geli�me
mi�tir. Bir gtinltigtine bir ara�urma yapmak ic;in Channel 4'e 
gitmem gerektigini anlad1g1mda, ic;inde film c;ekmeye karar 
verdigim binaya belki de c;oktan gitmi�tim bile. 0 binay1 kul
landim, c;tinkti gerc;ekten kan�1k ktilttirlerin oldugu bir bolge
deydi. c;=ocuklugum oralarda dola�arak ger;ti, bu ytizden bol
geyi c;ok iyi tamyordum. 

Nerede bu bina? 
Commercial Street'de, Brick Lane'e paralel. Ve c;ocukken pa

zarda c;ah�t1g1m Petticoat lane'in yakmmda. Binay1 haurhyor
dum. Hakkmda ozellikle bir �ey hatirlamiyordum ama eger 
boyle bir film yapacaksam sadece beyaz i�r,;i s1mfl ile ilgili bir 
film olmas1m istemedigimi dti�tindtim. Melez bir film olmas1-
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m ve degi�ik karakterleri i�ermesini istiyordum. Ama aynca 
Dogu Yakas1'nm d1�ma hi� �1kmam1� olan ya�h Yahudilerle de 
ilgileniyordum ve bazllanmn hala orada ya�ad1klanm biliyor
dum. Ara�tlrma yapmak i�in gittigimde Lily ile kar�1la�tlm ve 
onunla kar�1la�1r kar�1la�maz bu filmi yapmam gerektigine ik
na oldum. Ama yeteri kadar ilgin� karakterlerin oldugundan 
emin olmahyd1m. Binada olduk�a fazla claire vard1, bu ytizden 
ilgin� karakterler olacagm1 farz ettim ve bir ara�tlrmaCI tut
tum, Andrew Hinton. Ondan, gidip herkesin kaplSlm �almasi
m ve onlarla konu�masm1 istedim. Asansorde ortaya �Ikma
dan once onlarla kar�1la�mak istemiyordum. Birden orada be
lirirsem, bir gunden digerine ortaya �1karsam bunun bana iyi 
bir ba�lang1� �ans1 verecegini, bir �eylerin olacagm1 hissedi
yordum. Bu nedenle, ortahkta dola�mas1 i�in Andrew'u yolla
dim, o da klsaca orada asansorle ilgili bir film �ekilecegini an
lam ve her ki�iyle ilgili bir paragrafhk bir a�1klamayla bana ge
ri dondu; boylece kimin nerede oldugu hakkmda bir fikrim 
oldu. Bu iyi bir �eydi, �unku onlar beni tammadan once ben 
onlan tamm1�t1m ve birazCik haz1rhk yapabilirdim. 

iyi bir karakteri yaratan �ey nedir? 
Asansorde bu �ok ozel bir durumdu. Kendime bir yere yer

le�tirdim ve hayat bana geldi. Bir bak1ma film kendini bi�im
lendirdi, �unku insanlar i�eri girip kendilerini tamnyorlard1 
ve �ekim boyunca �ekimi yap1lacak karakterlere karar verdim. 
Oyle ya da boyle, bir �ekilde bana ilgi �ekici gelen insanlan 
arad1m. Lily ile ilgili ger�ek, onun bana buyukannemi hanrlat
masiydL Benim �ok a�ina oldugum bir karakterdi. . .  Bir �ekim 
oldugunu soyleyecektim ama bu muhtemelen yanh� sozctik 
olur . . .  bir bag, diyelim. Her zaman yiyecekle geri donen Bang
lade�li adam; onun konukseverligi �ok ilgimi �ekti ve ger�ek
ten olaganiistii bir mizah duygusu vard1 ki bu benim her za
man arad1g1m bir �eydi. Mizah duygusuna sahip insanlar bul-
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mak ho�uma gider. 
Bununla birlikte, trajik hikayeler de ilgimi �ekiyordu. Anne 

babasmm oldtiklerinden soz eden bir adam vard1. Asansore 
hindi ve ona baz1 sorular sordum. Sorulardan bir tanesi, 'Bu
gtin hakkmda ne dti�tintiyorsunuz?' �eklindeydi ve o dedi ki, 
'Sadece saatin ilerlemesini seyrediyorum,'; o zaman bunun 
soylemek i�in tuhaf bir �ey oldugunu dti�tindtim. Demek isti
yorum ki, ben de hazen saatin ilerlemesini seyrederim ama bu 
�ok umutsuz gortindti bana. Sonra onu etrafta gordtim, her 
zaman biraz tuhaf gortintiyordu, boylece onu daha fazla tam
mak istedim. Filmdeki herkesin bir par�a ilgi �ekici bir yam 
vard1. 

Bir�ok ki�iyi �ektim. Baz1lan ilgi �ekici cevaplar vermediler 
ben de onlann pe�ine dti�medim. Ama bu ba�ka filmlerde da
ha ba�ka olur. Simdi Barking'de olaylar hakkmda cidden ra
hatsiz edici gorti�leri olan insanlarla �ah�1yorum ve bu farkh 
bir ili�ki �ekli. Burada duygusal bagdan ziyade btiytik bir me
rak var, ama filmde aym zamanda kendinizi yakm hissedece
giniz karakterler de olacak, buna ihtiyacm1z oldugunu dti�ti
ntiyorum. Bir filmin ba�anh olmas1 i�in duygusal bag da his
setmelisiniz. 

Filmin yap1smm ne kadanm kafanda olu�turmu�tun? 
Dtirtist olmak gerekirse tamam1yla bombo�tum, yonetmen

lik ve ama�la ilgili hi�bir dti�tincem yoktu. Kulaga biraz he
defsizlik gibi gelebilir ama bir bak1ma da oyleydi. Oraya ba�
langi�taki onermenin olduk�a gti�lti oldugunu bilerek girdim 
ama olaylann nas1l geli�ecegine dair ger�ekten bir fikir yoktu 
akhmda. Muhtemelen asansorden �1k1p insanlan kendi hayat
lannda izleyecegime dair bir fikre kapilmi�tlm. Bunu Lily ile 
denedim ama i�e yaramad1. Ve bunun btiytiyti bozacagm1 an
ladim hemen. Asansor mtikemmel bir aland1 ve orada a)'nl
mam gerekmiyordu. Her �ey bana geliyordu. Sinemasal an-
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lamda bu alanm kendine ozgti bir yam vard1. insanlar ic;eri ge
lecekler ve bir yere saklanamayacaklard1; biraz aCimasizca 
ama gerc;ekten ilginc; bir �eydi; insanlann soyledikleri ve yap
tiklan her �ey btiytittilmti�tti, c;tinkti sadece ytizden ibarettiler, 
hepsi bu. Ve alanm bic;imsizligi, kap1lann ac;Ilmas1 insanlann 
ic;eri girmeleri, perde gibiydi, sanki sahneye <;Ikiyorlardl. 

Ondan sonra filmin nas1l geli�ecegini dti�tinmek zorunday
dim ve bu, sadece o alanda bulunmamla gerc;ekle�ti. iki hafta 
sonra -ba�lang1c;taki ugultu, orada bulunmanm ve bu insanlar
la tam�manm co�kusu gec;tikten sonra- btiytik bir kriz gec;ir
dim, c;tinkti 'bunu nereye vardiracagim ?' diye dti�tintiyordum. 

Krizden sonra filmi nas1l geli�tirecegim konusunda uzun 
uzun dti�tindtim. Karakterlere geri donebilecegimi ve onlann 
derinine inmek ic;in c;areler bulabilecegimi fark ettim, ya da bir 
k1z arkada� aramak ic;in d1�an <;Ikan ve sarho� olarak geri do
nen adammki gibi k1sa oyktiler anlatmaya c;ah�ud1m. C::ok k1sa 
bir oykti ama oykti i�te. Ve bu olaylardan elimde yeterince 
olursa bunun filme ivme kazand1racagm1 fark ettim. Sadece in
sanlan pe� pe�e c;ekmek degil, insanlan gerc;ekten tamyorduk. 

Sorulan farkh bir yakla�1mla yonelttik. Filmin gerc;ekten yo
gun olmasm1 istiyordum. Asansorde bir yabanc1 olmanm di
namigini ve insanlann buna kar�1hk vermesini korumak iste
dim. Konu�malann sohbete donti�mesini istemiyordum ya da 
onlarla c;ekimim gev�eyebilir, kenarlanndan a�mabilirdi, bu
nu istemiyordum. Tamamen odaklanm1� olmak istedim. Bu 
ytizden, filme bir ttir ag1rhk kazanduacak ttirde evrensel soru
lar dti�tindtim. 'Dun ak�am yemeginde ne yediniz ?' gibi �eyler 
degil. Daha c;ok, 'Dtin gece rtiyamzda ne gordtintiz?' ya da 'Hie; 
a�1k oldunuz mu?' gibi sorular. Sorulann hepsi farkh �eyler
den ortaya <;IktL Bazen birinin ytizti bir dti�tinceyi ate�ledi, ha
zen alanm kendisi bir rtiya gibi gerc;ekd1�1 gortindti. Bazen 
kendimi bir nmarhanede gibi hissettim. 
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Kurgu i�in nastl �ekim yaptm? 
Giizel sekanslar �ekerek! Filmin montajdan sonra nasll go

riinecegi konusunda pek dii;;iinmedim gen;ekten. Konulan 
rasgele buldugumu kavrad1m; filmde olanlar din, a;;k, oliim, 
hastahk, ya;;lanma ve �ok kiiltiirliiliik karakteristikleriydi. Bir 
baklma, biitiin bu konulann filmin yaplSlm bir bi�imde ;;ekil
lendirecekleri yoniinde inanCim vard1. Kurguda tek tek karak
terlerin hikayelerini kesip montajlad1k sadece. Zaman �izelge
mizde Lily'nin hikayesi, (alkolik) Peter'in hikayesi ve Bangla
de;;li adamm (Mr. Quereshi) hikayesi vard1. Onlann biitiin 
anlanm �izelgeye ald1k. Baz1 karakterleri tamamen �1kanp at
mak zorundayd1k, �iinkii onlarm hikayelerini anlatacak za
mammiz yoktu. Digerlerini k1saltnk. Kurgu safhas1 esasen, hi
kayeleri birbirine dokuma ve aym zamanda temaya ili;;kin ki
mi geli;;meler yapma �abas1 halini ald1. Ama bir boliimde din 
konusu, digerinde a;;kla ugra;;mad1k. Biitiin hepsini kan;;tir
mak durumundayd1k. 

Kurgu i�in bu iki ;;ey konu;;uldu, bir de ger�ekten onemli 
alan film �ekiminin dogal kronolojisi vard1. Her ;;eyin ilk gun
den beri nas1l olduguna clair bir duygu yaratmak istedim; in
sanlann garip tepkileri, sinirli tepkileri, ku;;kulu tepkileri bir 
noktadan sonra daha a�1k bir hal almaya ba;;lad1 ve ben me
raklandik�a onlar daha �ok ;;ey anlatmaya ba;;lad1lar. Oykii
niin bir k1sm1 bununla ilgili, ben yakla;;nk�a onlann daha �ok 
a�Ilmas1. Bu da filme bir ivme kazandud1. Boylelikle filmi na
sil montajlayacagimiZI belirleyen ii� farkh bakl;; a�1s1 oldu. 

Senle filmi sipari;; edenler arasmda bir taviz soz konusu 
muydu? 

Benim i�in tek klSltlama filmin 24 dakika olmas1 zorunlulu
guydu. (:ok memnun kald1g1m 32 dakikahk bir kurgu yap
mi;;tim ve sekiz dakikahk k1sm1 filmden c;1karmas1 zordu; o 
zaman festival olaymm da farkmda degildim. Filmin iki versi-
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yonunu yapmahydtm ama filmimle ne olacagm1 gen;ekten bil
miyordum. Boylelikle bir versiyonu kurguladtm. 32 dakikahk 
versiyonun VHS'de kaba kurgusunu yaptlm, ama as1l c;ekimler 
de at1ld1, boylelikle geriye donmem art1k mi.imki.in degil. 
Elimde sadece bu 24 dakikahk versiyon var, ama fazladan bir 
kac; dakikayla bir VHS. Bir diger ktsttlama, c;ekim suasmda da 
farkmda oldugunu di.i�i.indi.igi.im reklam arastydt; ashnda ke
sinlikle farkmdaydtm. Boylelikle reklama girip c;tkmak ic;in hi
kayenin ic;ine asansori.in anzaland1g1 bir klSlm yerle�tirdim. 

Anzay1 sen planlamadm, de gil mi? ! 
Hayu, asansorde mahsur kald1m ve sekans1 kurtarmak ic;in 

etraf1 c;ektim. Yine de ba�ka bir si.iri.i �eyi planladtm. Benim 
planlaytp da kendiliginden olmu� gibi gori.inen pek c;ok �ey 
var. Omegin, bir adamm ic;eri gelip �izofrenisi hakkmda ko
nu�mast. 0 hikayeyi bana asansori.in dt�mdayken anlatm1�t1, 
yani ona olanlan biliyordum. Ama filmi asansorde c;ektigim 
ic;in, asansore girdiginde sormahydtm. Ona bu hikayeyi anla
np anlatmayacagmt sordum, kabul etti. C::ekimlerin ilk boli.im
lerinde karakterlerle bir si.iri.i �ey ya�and1 ve bunlan c;ekim 
yapt1g1m alana getirmem gerekti. Mesela kadmm biri getirdi
gi dini posterleri asansore yap1�tmr. Kadmm dairesine gitti
gimde her yerde dini ikonlan gori.ince onun hikayesi hakkm
da gostermek istedigim �eyi filmi c;ektigim yerde yansltmaya 
c;ah�nm. 

Onlan a�ag1 yukan indirip pkardm m1? 
Bazen onlan asansorde biraz uzun tuttum, evet. Ama kurgu

da dikkatli olmak zorundasm, katlar arasmda hareket ettigi
mizden karakteri vermek ic;in k1s1th bir zamamm1z var ve eger 
c;ok uzun kalacak olursak film ba�ka bir yone dogru gitmeye 
ba�lar. lnandmc1 olmas1 ic;in asansori.i c;abuk terk etmeleri ge
rekiyordu. 
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Sana ne ilham verir? 
Ba�lad1g1mda bunu dti�tindtim, bunu yapmay1 istedigimi hi<; 

bilmiyordum. i<;ine tesadtifen dti�ttigtim bir i� oldugunu soy
leyemem, <;tinkti yapt1g1m �ey bana <;ok anlamh geliyor, ama 
aslmda yapmay1 hi<; hayal etmemi� oldugum bir �ey. lngilte
re'den ka<;may1 ba�ard1ktan sonra birka<; y1l seyahat ettim ve 
film yapmayla seyahat etmeyi hep klyaslanm. (:antanlZl sirtla
YIP giysilerinizi almak yerine, kameranlZl paketleyip yola <;1-
karsmiz ve deneyimlerinizi ya�arsm1z . Film yapmanm tek far
ki, bunu bir film olarak �ekillendirmek zorunda olmamzd1r. 
Film yapmamn seyahat etmek gibi oldugunu dti�tintiyorum 
ve bu i�i yapmamm nedeninin de bu oldugunu samyorum, 
<;tinkti stirekli yeni deneyimler ya�ayamayacag1m, etraf1mda 
olanlan sorgulamayacag1m ve bir anlam <;1karamayacag1m bir 
hayata katlanamazd1m. Onu bir film haline getirmek, her za
man i<;in bir sava�1m. 

$imdi tizerinde <;ah�t1g1m i� gibi bir �ey bu, bir kasabada ol
mak: btittin bir kasabayla ilgili bir filmi nas1l yapars1mz? DI�a
ndaki bu karma�ay1, insanlann zevkle izleyecekleri uyumlu 
bir yap1ya nas1l donti�ttirtirstintiz? Bu her defasmda zorlu bir 
i�. Benim i<;in ba�hca neden, korku ya da endi�elerle, merakla 
ytizle�mek ve kim oldugumuzu, ne hale geldigimizi anlamak. 
Bunun gibi bir �ey. Sadece kim oldugumuzu anlamak. Filmle
ri kendimize tuttugumuz aynalar gibi gortiyorum; son birka<; 
haftadu yapmakta oldugum gibi a�m sagCI biriyle konu�uyor 
olsamz bile. Eger birbirimize kar�1 dtirtist olacak olursak, he
pimizin i<;inde belli ol<;tilerde bu onyargllardan bulunmakta. 
Ortahkta onyarg1h olmad1gm1 soyleyerek dola�maya <;ah�an 
insanlara bir dakikahgma bile inanmam; hepimizin onyargila
n vard1r. Bazen boyle olagantistti durumlarda ger<;ekte nas1l 
oldugumuzu gortirstintiz ve bir bak1ma son derece insana oz
gti olan bu yam derinlemesine ara�urmak ilgin<;tir. 
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Peki, ne tiir film yapmak istemezdin? Sana neler c;:ekici gei
mez? 

Film Se\memeye \ah�mm . . .  Ana tema tarafmdan klsltian
madlglm filmier yapmak istemem. Bu nedenie bir deney ya�a
yacak oian bir karakteri sadece izieyerek bir film yapmay1 ter
cih etmezdim, bu kendimi smuianm1� hissettirir, ifade etmek 
istedigim �eyi yansnamam. Belirli bir konunun adm1 vermek 
zor. Yeni bir restoran a\an bir �ef hakkmda bir film yapmak 
istemem, \iinkii ger\ekten ilgilendigim �eyieri yans1tmama 
izin vermez. Ana temamn bir tiir iistiin bir niteligi oimah; 
kendini a�mah. Bir a\1dan bakmca, Philip and His Seven Wives 
filminin bir par\a sansayonai bir durum oidugunu soyieyebi
lirsiniz, yedi kanh bir adam var, ama benim en az ilgimi \eken 
yam buydu. Bana ilgin\ geien, bu karakterlerin manevi arayl
�1 bu karakterler iizerinden, ozellikie Philip'in yaratt1g1 du
rumdan gii\ ili�kilerini kavramaktL Bence film ba�anh oiduy
sa bu nedenie oimu�tur. Film size giice ve giiclin nas1I i�ledi
gine, anlam gereksinim ve aray1�ma bakmamz i\in imkan ve
rir. Her film bu nitelige sahip oimahdu aksi halde onun i\in
de anlam bulmak benim i\in zordur. 

Beigesel film yonetmeninin ba�hca niteliklerinin neler ol
mast gerektigini dii�iiniiyorsun? 

Son birka\ ytida \Ok �ey ogrendim ve bunun harika bir �ey 
oidugunu dti�linliyorum. Bilmiyorum, belki benim kendini 
begenmi�ligim, ama hazen biriyle tam�tyorum ve sadece i\gii
dusel olarak onun film yap1mcts1 olacagm1 hissediyorum. Da
ha once ellerine hi\ kamera almam1� olabilirler, hatta film bi
le izlememi� oiabilirler ama bu i� insamn a\tkhgt, merak1 ve 
sezgileriyle ilgili bir �ey. Keyif aldtgtm filmier oldugunu dti�ii
nliyorum. Kameramn ardmdaki ki�iligi gorebildigin bir film 
seyrettiginde onu hissedebilirsin. Ve bu ki�iligin genellikle 
gli\lli bir dunya gorii�line sahip ve bunu filmine aktarabilen 
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biri olduguna inamnm. 
Son derece istekli, bi.itiin egitimleri alm1� ve bi.itiin kurslara 

kaulm1� insanlar vard1r ve bunlann ic;inde genellikle bir film 
yaplmClSl goremem. Bir bakima bunu soylemek kulaga ho� 
gelmiyor ama gerc;ekten hissettigim �ey bu, dogrulugunu her 
zaman kamtlayabilir miyim bilmiyorum ama ic;gi.idi.isel olarak 
hissettigim bir �ey. Film yapimcisl olmayan bir si.iri.i insan var 
ve bence ellerine bir kamera verseniz muhtemelen ilginc; bir 
�eyler yapabilirler. 

Tarihte yap1lm1� bi.itiin belgesel ve kurmaca filmleri seyret
mi� alan bir si.iri.i insan tamyabilirsiniz. Ama bu onlann iyi ol
duklan anlamma gelmez. Muhtemelen c;ok �ey biliyorlard1r. 
Sa�utiCl bir film bilgisine sahip olmakla film yapmanm bir il
gisi yok. Ben �oyle di.i�i.ini.iyorum; eger film yapmak ic;in yete
negin varsa tabii ki hepimiz gibi bir c;ok farkh �eyden etkile
nebilirsin, ama her kitab1 okumu�, her filmi seyretmi� olman 
iyi film yapacagm anlamma gelmez. 

Gordi.igi.im bi.iti.in FourDocs (Channel 4 tarafmdan saglanan 
online belgesel film sitesi) filmleri berbatt1. Ancak bir tane
sinin yans1 iyiydi. Ortahk c;opli.ikle dolu. 

Sinema okulunu ogrenci sec;en diger ki�iler seninle aym fi
kirdeler mi? 

Evet, c;ogu zaman iyi bir fikir birligi var. Kim Longinotto ve 
ben her zaman aym fikirdeyiz. Her zaman aym ki�ilerde mu
tabik kahnz. Ve i� sevdigim insanlann filmlerine gelince de 
aym fikirde olmaya egilimli oldugumu anlad1m. 2008 y1hnda 
ba�layan projeye ben de dahilim. Bir Franstz yapimcl, aym ko
nu hakkmda farkh i.ilkelerde yapllacak bir film serisi fikriyle 
ortalarda dola�1yordu ve degi�ik i.ilkelerden insanlan topla
ml�tl. Bana geldi ve projeye ba�ka kimlerin kauld1gm1 ac,:Ikla
di; hepsi filmlerini sevdigim ki�ilerdi. Birbirinden tamamen 
farkh ama aym tiir duyarhhga sahip filmier. 
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26- FOOTPRINTS (AYAK iZLERi) FiLMiNiN 
YONETMENi BEN HOPKINS iLE ROPORTAJ 

Biyografi 
Ben, aralannda odiillii sinema filmi The Nine Lives of Tomas 

Katz ve uzun metrajh belgesel 37  Uses for a Dead Sheep'in de 
bulundugu <;ok say1da film yapt1. lngiltere'de dogan Ben Ox
ford Oniversitesi ve ilk tiyatro oyunlanm yonettigi Edin
burgh'da egitim gordii. 1989-95 ylllan arasmda Londra'daki 
Royal College of Art'da sinema dersleri ahrken odiillii <;e�itli 
k1sa film yapt1. 

Film Ozerine 
Afganistan ve Laos'ta <;ekilen Footprints, par<;a tesirli bomba

lann insan iizerine dogaya alan etkileri i.izerine bir <;ah�ma. 
Film, silahlann tasanm ve askeri ama<;lanm ve s1mrlayic1 ya
salann konusu olup olmamalan gerektigini sorgularken, baz1 
deh�et verici istatistikleri ortaya koyarak silahlardan etkilen
mi� olanlann hayatlanna duygulanm payla�an bir bak1�la yak
la�Iyor. 

Footprints'i yapmadan once ba�anh bir film ger;mi�in var 
ama belgesel yapmam1�tm. Neden bu alana ger;mek istedin 
ve dramadan edindigin deneyim belgesele yakla�1mm1 nastl 
etkiledi? 

Footprints, sinema filmim Tomas Katz'm yapimcisllfinans<;I
Sl Hans Geissendorfer'in talebiydi. Patlamam1� silahlar soru
nuna dikkati r;eken bir film yapmak istiyordu. Yani - diiri.ist 
olahm - bu Hans'm fikriydi ve benim kariyerimin en dipte ol
dugu zamanda ortaya <;1km1�t1. Boylece, daha once yapnkla
nmdan olduk<;a farkh olsa da yeni bir film yapma fusanm ya
kaladim. 

Bir 'belgesel film' yonetmeni olarak ne yapacag1m1 konusun-
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da bir fikrim olmad1gmi soylemeliyim, daha once hi<; deneyi
mim yoktu. Ne tiir bir belgesel yapmak istedigim hakkmda da 
bir 'teorim' yoktu. Sadece gittim ve yapt1m. Sezgisel ve tizerin
de hi<; dti�tintilmemi� bir stire<;ti. 

Filmin fikri nereden aklma geldi? 
Hans'm sipari�iydi; ama sipari� belirsizdi; sadece patlama

mi� silahlar sorununa i�aret ediyordu. Ben sonra konuyu in
ternetten ve kitaplardan ara�t1rd1m, konunun uzmanlanyla 
gorti�tiim. Once, par<;a tesirli bombamn ilk kez kullamld1gi 
tilkedeki (Laos) durum ile son zamanlarda kullamldigi ulke
deki, bu da Afganistan'd1, durumu kar�Ila�tuma fikri geldi ak
hma. Biraz romantik bir adam oldugumdan, dogal gortintti 
metaforu ile ilgileniyordum; <;tinkti bu bombalar muhte�em ve 
hayat veren doga gortinttistinti korkun<;, tehlikeli ve hayat1 
tehdit eden bir �eye donti�tiirtiyorlar. Bir hikaye anlatmak i<;in 
gerekli alan olgusal malzemeyi bir araya toplad1m ve sonra bi
raz �airane/metaforik fikirler geli�tirdim. Sonuncusu muhte
melen benim kurmaca yazarhg1 ge<;mi�imden geliyor. 

Bir sava� bolgesinde ve etrafm1zda patlamam1� bombalar 
oldugu halde <;ekim yaparken kendini ve ekibini tehlikeler
den korumay1 nastl ba�ardm? 

Kotti bir �ekilde. Sadece ti<; ki�iydik; ben (ses/yonetim) , 
Gary Clarke (kamera) ve Chris Horwood (patlamam1� silahlar 
konusunda uzman) . Chris, onun meslegindeki <;ogu ki�i gibi 
etrafmda maymlar ve bombalar olmasma ah�kmd1. Biz degil
dik ve ben ses kayd1 s1rasmda (etraftmdaki tehlikedense i�ime 
daha fazla yogunla�m1� oldugum i<;in) neredeyse bir bomba
nm tizerine bas1yordum. Afganistan bir kaosun i<;indeydi ve 
gtivenliginizi garanti etmenin bir yolu yoktu; mtimktin oldu
gunca sezgilerin a<;Ik olmak ve tehlikeye kar�1 hep tetikte ol
mak zorundaydm. Ama yerli halkm gosterdigi misafirperver-
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lik ve dostluk d1�mda hi<;bir �eyle kar�lla�mad1k. Orada ne 
yaptlglmlzl anlad1gmda ABD ordusu daha az nazik davrand1 
bize kar�L Laos sorun degildi -dtizenli bir yerdi- ve bizler res
mi bir organizasyonun konuklanyd1k. 

Sonuc;: olarak hepimiz projenin tehlikelerle dolu oldugunu 
biliyorduk. Bunun ic;:in gergindik ama bu tehlikeyi, filmi yap
manm bedeli olarak kabul etmemiz gerektigini biliyorduk. 

Ara�tumaya yakla�1mm nas1ld1; katthmctlan bulmak, ma
ym temizleyen insanlan filme �ekmek i�in izinleri almak fa
Ian? 

Ah�1lm1� yollardan samnm. Bu alandaki insanlann c;:ogunu 
tamd1g1, c;:ok glivenilen ve sayg1 duyulan biri oldugu i<;in izin
ler konusunda Chris Horwood c;:ok yard1mct oldu; ac;:tkc;:asl 
pek <;ok kaptyt a�tl, samnm o olmadan boyle bir giri� yapa
mazdlk. 

Roportaj yapt1g1m1z ki�ileri aym gun bulduk; hastanelerde 
ve evlerinde iyile�meye <;ah�an kurbanlan arayarak etrafta do
la�uken. 

Footprints bi�im itibariyle �ok karakteristik; senin diger 
�ah�malarm gibi. Yap1m slireci i�inde filmin tarzt nas1l degi
�iklik gosterdi? 

Sadece sezgilerime dayanarak i�e yarar olacagm1 hissettigim 
�eyleri c;:ektim. Misal, film k1smen dogal ortamm bozulmasly
la ilgili oldugu ic;:in, o kmlgan dogal ortamdan ge<;en ayaklan 
ve toynaklan filme c;:ekmek iyi bir fikirmi� gibi gortindti , boy
Ieee pek c;:ok ayak c;:ekimi yapt1k. Sonradan anla�Ild1g1 lizere 
bu <;ekimler <;ok yararh oldu. 

Gorlintli yonetmeni Gary Clarke ile ilk <;ah�mamd1 . Ba�lan
gi<;ta ona kar�1 tedirgindim ve ne istedigimi ona anlattlm. Ama 
<;ok gec;:meden filmin tarzm1 sezgileriyle harika bir �ekilde 
kavrad1gm1 fark ettim ve sonra giderek daha fazla ·�undan bir-
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ka<; paz al' demeye ve onu · i;;ini yap maya buakt1m. Bundan 
ba�ka, ona <;ok ozel durumlar d1�mda <;ok az talimat verdigim 
3 7 Uses for a Dead Sheep filminin <;ekimlerini yapt1; o <;ok par
lak bir gortintti yonetmeni ve i�ini benden iyi biliyor. 

Benim i�im daha <;ok ana ilgi <;ekici durumlar ya da ropor
tajlar bulmak ve onu yapabildigi en iyi �ekilde film <;ekmeye 
b1rakmakt1. 

Dti�lerle ilgili sekanslar <;ok etkileyici ve oyktiyle ilgili 
onemli bir yaptsal ara<; belki de oyktintin apapk bir ba�lan
gtCI, geli�mesi ve sonucu olmamas1. Ara�t1rma, prodtiksiyon 
ve post-prodtiksiyon evrelerinde oykii nastl �ekillendi filmi 
yapilandtrmayt nasil ele aldm? 

Dii�ler roportaj yapttg1m1z ki�ileri rahatlatmak i<;in ve aym 
zamanda bir filmde biraz daha metafizik ve duygusal bir alan 
a<;mak i<;in harika bir yoldur. Burada yine romantik ve �airane 
yamm devreye girdi; belgesel film i<;in ger<;ekler <;ok onemli
dir elbette, ama ben ben ger<;ekleri ortamla ilgili, duygusal ya 
da, 3 7  Uses orneginde oldugu gibi, mizahi bir baglama yerle�
tirmeye <;ah�mm en azmdan. Filminizin karakteri sadece dog
rudan, ger<;eklere dayanarak roportaj yapmak yerine alternatif 
yollar da bulmahsm. Ve dti�ler, bir bombayla bacagmm teki
nin kopup gitmi� olmas1 gibi deh�et verici, somut ve fiziksel 
bir �eye yeni bir perspektif kazand1rmanm en kolay yollann
dan biridir. 

Once Afganistan'1 <;ektik. Kurgulad1k. Sonra Laos'a gittik ve 
soma iki hikayeyi birle�tirmeye <;ah�t1k. Ah�1lm1� oldugu tize
re, ilk giri�imler ba�ans1zhkla sonu<;land1, ama sonunda Alan 
Levy (kurgucu) ve ben <;ok iyi i�leyen bir ttir diyalektik yap1 
bulduk. 

Filmde miizigi <;ok gii<;lii ve <;ok incelikli bir �ekilde kulla
myorsun; 37  Uses for a Dead Sheep filminde geli�tirdigin bir 
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�ey sanmm. Bunun, senin yakla�Imm i�in �ok onemli bir 
�ey oldugunu soyleyebilir misin? 

Evet, miizik �ok onemli. �ah�malanmda �ok fazla miizik 
kulland1g1ml yakm zamanda fark ettim; bundan sonraki sine
rna filmim The Market'de diger filmlerimle k1yasland1gmda 
�ok az miizik var. 

Footprints'de gen;ekten uzak durmak istedigim �ey filmin c;e
kildigi iilkenin miizigine oykiinen bir film miizigi kullanmak
tL Ornegin, Irak hakkmda bir belgeselde bir camiyi, 'atmosfer' 
yaratmak i�in kullamlan Dogu'ya ozgii iniltili bir sesten ibaret 
film miizigi e�liginde gormekten nefret ederim. Neden cami, 
mesela trash metal, ya da Mozart e�liginde gosterilmesin? Seni 
diinyaya taze gozlerle baktmp, taze kulaklarla i�ittiren herhan
gi bir �ey. Boylece, Footprints'in miiziklerini yapan Dominik 
Scherrer'den filmin miiziklerini yapmadan once Richard Stra
uss ve Wagner dinlemesini istedim. Neden oldugunu bilmiyo
rum ama bu gee; Romantik donem miiziginin bizim filmimiz 
ic;in dogru olan ag1ts1 ton oldugunu hissettim. 

Sana ne ilham verir? i�inde agu basan bir idealin var m1? 
Bana neyin ilham verdigini bilmiyorum . . .  ilham her yerden 

gelir, ya da hic;bir yerden. Ve i�imde ke�fettigim tek ag1r basan 
tema ekonomiye olan ilgim. 

i�e yeni ba�layan belgeselcilere bir ogiit verecek olsan, bu 
ne olurdu? 

Allah a�kma farkh ve hayal giicii olan bir �eyler yapmaya c;a
h�m, ciiretkar, aynks1, nevi �ahsma munhas1r ve hatta c;1lgm 
olun. Ortahkta c;ok fazla standart, s1k1c1 ve ortalama film var. 
Ba�aramasamz bile en azmdan denemi� olursunuz. 
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2 7- WAR FEELS LIKE WAR FiLMiNiN 
YONETMENi ESTEBAN UYARRA iLE 
ROPORTAJ 

Biyografi 
Esteban, aralannda BBC ve Channel 4'un de bulundugu <;e

�itli lngiliz TV kanah i<;in <;ah�ml� alan odullu bir belgesel 
film yonetmeni, kurgucu ve goruntii yonetmenidir. ilk uzun 
metrajh belgesel filmi The Light in the Dark'1 sinema okulun
daki son y1lmda <;ekti. ikinci projesi ispanya'daki degi�ik �en
liklerle ilgili alt1 belgesel filmden olu�an bir seriydi. Bunlardan 
biri, San Fermin'deki bogalann <;ah�tmlmalanm anlatan The 
Runner, New York Uluslararas1 Bag1ms1z Film & Televizyon 
Festivalinde En iyi Uluslararas1 Belgesel ve En iyi Yonetmen 
odullerini ald1. War Feels Like War dunyanm <;e�itli festival ve 
televizyonlarmda gosterime girdi ve saygm Grierson Odulune 
aday gosterildi. Son filmi The Battle for Saddam, Saddam Hu
seyin'in yargllanmasm1 belgelerle ortaya koyar. 

Film Uzerine 
Film, gunumuz sava�lanndan birinin ortasmda kalm1� gaze

tecilerin oykusunu anlat1r. ikinci Korfez Sava�mda Koalisyon 
Gii<;leri dunya basmm1 iki kampa ayum1�t1; 'embeds' (ili�tiril
mi� gazeteciler) ve 'unilaterals' (tek tarafhlar) . War Feels Like 
War filminin yap1m1 suasmda Esteban Uyara 'unilateral'lerle 
birlikte ya�ay1p <;ah�tl. Kuveyt �ehrinden ba�lay1p, smm ge<;ip 
kuzey Irak'a ge<;erek Bagdat'a ve daha oteye ula�an bu bag1m
s1z gazetecileri izlerken, onlann deneyimlerini ve modern <;ag 
sava� muhabirlerinin kar�1la�t1g1 sorunlan goruyoruz. Film, 
Kino, Movie Eye Film Festivali Juri Ozel Odulu de dahil ol
mak uzere bir <;ok odul kazanm1� ve Amsterdam Uluslararas1 
Belgesel Film Festivali'nde Gumu� Kurt Odulu'nun k1sa liste
sine girmi�tir. 
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Irak i�in yola pkarken film hakkmdaki ilk dii�iincenden 
soz ederek ba�layabilir misin? Seni ne etkiledi? 

Beni ilk etkileyen �ey Arturo Perez Reverte'in T erritorio Co
manche adh kitab1 oldu. Kosova'daki sava� muhabirligi dene
yimi iizerine romand1. Kitapta, gazetecilerin kald1g1 oteller 
hakkmda bir siirii �ey anlat1hyordu ve ben de 'Fort Apache' gi
bi bir �ey yapabilecegimi dii�iindii; otelin i<,;inde giivendesin
dir, ama d1�anda dii�manca bir ortam vard1r. Sonra, yine ben
zer otellerden soz eden, John Simpson'm A Mad World kitabi
m okudum. 

Plamm, bu tiir otellerin bulundugu diinyanm herhangi bir 
yerine gitmek ve orada bir film yapmakt1. Afganistan imkan
sizdi, orada olmaya katlanamazd1m. Filistin'i dii�iindiim ama 
oras1 da fazla gizli kapakh goriiniiyordu. Sonra Irak'ta bir sa
va�a dogru ortahk klZl�maya ba�lad1gmda bunun dogru flrsat 
olabilecegini dii�iindiim. Hemen Kuveyt'e gitmeye karar ver
dim. Londra'daki me�hur sava� kar�ltl gosterinin ertesi giinii 
gittim, samnm sava�m ilan edilmesinden 20 giin kadar oncey
di. Gazetecilerin i�lerini nas1l yapacaklanna dair bir anla�mam 
yoktu; ortada anla�ma yoktu. Sadece Amerikan basm biiro
sunda aylak aylak dola�1yorduk ve 'uniliteral gazeteci' oldugu
muzu gosteren kartlar verilmi�ti. Kolayca savu�turulabilecek 
izleyiciler gibi hissediyorduk kendimizi. 

Filmi �ekmeye ba�laymca hikaye nasil degi�ti? 
Aslmda d1�anda bir c;at1�ma ya�amrken bulunduklan otelde 

gazetecilerin olu�turduklan alt-toplumun filmini c;ekecektim. 
Ama Kuveyt'in gerc;ek aksiyondan c;ok uzak oldugunu ve boy
le bir otel!korkulklostrofobi durumunun orada yaranlamaya
cagmi anlad1m. Biitiin gazeteciler yasal ya da yasad1�1 yollar
dan Irak'a gec;mek istiyorlard1. Boylelikle yeni hikaye ortaya 
<,;1kt1: gazeteciler toplulugunun kaos ve endi�elerini, gerc;ek 
c;at1�manm ic;ine girme hedefleri ve bu yeni gerc;eklige girdik-
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lerinde kar�tla�nklan gerc;ekler ve ikilemleri gorecegimiz ye
rin ba�lang1e1. Kaba hatlanyla kara komediden gerc;ek bir 
dram ve belirsizlige dogru bir yolculuk. 

Filme kaynag1 nasil sagladm? 
Kendi cebimden. Kredi kart1m1 aldtm, bir arkada�1mdan ka

mera ve mikrofonlan odunc; ald1m ve bir Kuveyt bileti satm 
ald1m. Kuveyt'te yakla�1k 2.000 dolar, lrak'ta sadece 1 .000 do
lar harcadtm. Bilirsin, sava� bolgesinde fazla para harcayamaz
sm, ozellikle bedava yolculuk yap1p, diger gazetecilerle birlik
te koridorlarda uyuyorsan, video kasetlerini, kur�un gec;irmez 
giysileri CNN ve Chicago Tribune'deki arkada�lanndan beda
va ahyorsan. Filmi bore; alarak, buyuk otellerde bedava yemek 
yiyip dinlenerek yapum. 

Filmi yaparken kafanda bir dagltimci ya da allCl var mtydt? 
Kesinlikle yoktu. Bu filmi fazla ileri gotiirebilecegimden bi

le emin degildim. Sadece bir film yapmam gerekiyordu, ic;im 
k1pu k1pud1. Kariyerinin o noktasmda (aracistz c;ah�an biriy
sen) Pazar hakkmda du�unmenin bir anlam1 yoktur. En azm
dan ben boyle hissediyorum. Tek yap1lmas1 gereken, gitmek 
ve kahrolas1 �eyi c;ekmektir. 

'Embed' olmayan bir gazeteci olarak c;ekim yapmak senin 
ic;in ne kadar zordu? 

Duri.ist olmak gerekirse, lrak'a bir ba�ka film c;ekmek ic;in 
yeniden gidip 14 ay kaldtm ve i�gal gi.inlerini huzi.inle and1m. 
0 gi.inlerde film c;ekmek c;ok kolayd1, aptal ve benim o zaman
lar oldugum gibi tecri.ibesiz olman kayd1yla.  Bir kez lrak'a gir
dikten soma fazla ktsttlama yoktu. Denizciler sana ac;tkhyor
lardt: 'Sizi durdurmayacag1z. Ama �u andan itibaren tek ba�I
nasmlz.' Samnm o zamanlar orduda da dogru i�i yapt1klanna 
dair bir gurur duygusu vard1 ve bu duygu ic;inde seni c;ok ya-
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km ve ki�isel bir film yapmaya yonlendiriyorlard1. Diger yan
dan c;ogu zaman c;ok tehlikeli bir bOlgede bulunuyordun. 
Kendi ba�ma tehlikeleri goze ahp, hic,;bir koruma olmakslZln 
an be an degi�en bir sava�m ic;inden gec;mek. Benim olay1mda, 
fazla sec;enegim yoktu, sadece filmimin konusu olan ki�ileri 
izledim, yani onlar nereye giderlerse ben de oraya gittim. 

Sava� bolgesinde film c,;ekmenin kapmlmaz tehlikesinin 
listesinden nasll geldin? 

Dedigim gibi, bolca aptalhk ve tecriibesizlik sayesinde. Ora
ya gittigimde bana verilen nasihatlerden baz1lanm dinledim 
ve birlikte seyahat ettigim gazetecilerin benden daha az aptal 
olduklanna giivendim sadece. Beraberimdekilerin yapuklanm 
taklit etmeyi gerc;ekten kolayca ogrendim. Ama birkac; kez, 
kendi ba�1ma 'bo� yiizme havuzuna' atlad1m ve bunu nas1l 
yapt1g1m1 hala bilmiyorum. Bir tane kur�ungec;irmez giysim 
de vard1 ( CNN'in nezaketi) ama on tarafmda plaka yoktu, sa
dece sut1m1 koruyabiliyordum. Bu devamh akhmdayd1. 

Tarz sec;iminden soz eder misin biraz? Boyle bir durumda 
filminin ki�ileri ile arandaki mesafeyi korumak zor muydu? 

Cinema veriteyi her zaman sevdim (The War Room ve diger
leri) . El ile, ayaklannm iizerinde film yapmak. Bo� bir oda, bir 
insan ve biraz 1�1kla bir �ey yaratabilme konusunda c;ok iyi de
gilim. Ama belanm ic,;inde, herkes hayaum kurtarmak ic,;in ko
�u�tururken kendimi bayag1 rahat hissediyordum. Yine de, be
nim geli�tirdigim bu ham cinema verite tarzmm pratik zorun
luluklardan c,;Ikt1gm1 dii�iiniiyorum. Normalde, c;ekime gitme
den once 'yap1lacaklar listesi'ni i�aretlerken c;ok sabirsizlam
nm. Orada ne tripod, ne 1�1klar, sadece kameramn iizerinde 
bir mikrofonla gidiyordum ve her �eyi otomatik c;ekiyordum. 
Benim ic,;in ic,;erik onceliklidir. Filmi satm alan �ah1s bana, 'so
guk ama iyi bir goziin var ,' demi�ti. Bunu bir ovgii olarak m1 
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kabul etmeliyim, bilmiyorum ama samnm konuya iyi bir 
perspektifle yakla�abiliyorum anlamma geliyor. Bir ba�ka de
yi�le bir parc;;a mtistehziyim. 

Kurguyu dti�iinerek c;;ekim yapma konusuna nas1l yakla�
tm? Ve filminin oykiisti nas1l geli�ti? 

Ben son sekiz ylldu kurguculuk yap1yorum, bu yuzden bir 
c;;ekimi ne kadar uzun tutacag1m ya da kurgu odasmda bir sah
ne c;;Ikarabilmem ic;;in ne kadar kayit yapmam gerektigi konu
sunda biraz fikrim var (samyorum! ) .  Ama aym zamanda, fil
min kurgu s1rasmda ba�ka bir �eye donti�mesine izin venneye 
de inanmm ve bu nedenle c;;ekim s1rasmda bu ttir dti�tincele
re fazla takllmam. Benim temel kayg1m, dart karakterden her 
birine duzenli arahklarla yakm olmakt1. Filmin oykusti A'dan 
Z'ye bir yol filmi oyktisti, ama ana temalan kara komediden 
drama gec;;i� �eklinde tutmaya c;;ah�uk. Bu anlamda ozellikle 
iki sahne vard1, kronolojik s1ralama yapmca birinden birinin 
c;;Ikanlmasi gerekiyordu ve filmin sonuna dogru alan Tikrit 
yolculugunun tamamm1 c;;1karma egilimindeydik, soma yerle
rini degi�tirmeye karar verdik ve gerilimin bu �ekilde daha 
yuksek oldugunu ve ikisini de b1rakmanm iyi olacagm1 gor
duk. Aynca biraz keskin bir film yapmak istiyorduk, ko�eleri 
yuvarlanm1� bir film degil; aym benim Mssettigim gibi seyirci
nin de kendini biraz kaybolmu� hissetmesini istedik, o belir
sizlik duygusunu yakalamay1, biraz soma ne olacagm1 bilme
me duygusunu. Hic;;bir sekans1 kasith olarak onceden haber 
vermedik ve c;;ok az bilgi ekledik. Neyse ki hie;; kimse konunun 
ic;;inde fazla kaybolmad1. 

Kurgucu altyaplSlna sahip biri olarak Brian Tagg ile ili�ki
niz nas1ld1 ve kurguda ne kadar aktiftin? 

Tarz1m1 gorebilsin diye film ic;;in bir �ablon <;;1kard1m ve 20 
dakikahk bir ornek haz1rlad1m. c;:ekimlerin c;;ogunu birlikte iz-
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ledik ve o ilk ti<;; gun boyunca konulan tarn�nk. Ondan sonra 
zamammm %90'ml kurgu odasmm d1�mda ge<;;irdim Brian tek 
ba�ma <;;ok daha iyi <;;ah�1r ve ben ona gtivenirim. Sadece ara
da bir ve ilk kaba kurgudan sonra sahneler ve alternatifler 
tizerinde tart1�t1k, ama her zaman bildigi gibi yapmasma izin 
verdim. Ben <;;ok tembelim! 

Irak'tan dondtigiin zaman ne oldu: filmi nas1l sattm, film 
TV2 ve Storyville tarafmdan nas1l almd1? 

In Focus Productions firmasmdan Alison Roper prodiiksi
yona %100 kat1ld1, allCllann dikkatini <;;ekme konusunda ol
duk<;;a iyiydi. 20 dakikahk pilot filmi Nick Fraser'e gonderdi 
ve gortinti�e gore Nick filmden ho�lanm1�t1 ama daha fazlasi
m gonnek istiyordu. 0 ara Brian katlld1 (ba�langi<;;ta gecikmi� 
bir odeme sebebiyle) , Nick daha <;;ok ilgilendi ve gelip ilk 
montaj1 gormeye karar verdi. Filmden etkilendi ve derhal in
giltere haklanm satm almaya karar verdi. Saha sonra Nick, fil
min uluslararas1 haklan i<;;in TV2'den Mette Hoffman Meyer'i 
onerdi. Meyer de filmi co�kuyla kar�1lad1, boylece satm ald1 ve 
aralannda PBS'nin de oldugu ba�ka kanallara satt1. 

Neden belgesel? 
Pratik nedenlerle. Yeni Walter Murch olmak isterdim, ama 

ba�kalannm <;;ah�malanm kurgulamaktan b1kkmhk gelmi�ti. 
Bol miktarda <;;er <;;op kurgulad1m ve bana oyle geldi ki, mon
tajlad1g1m bu filmlerden daha iyilerini yapabilirdim. Ama bti
yi.ik bir ekip i<;;inde, kurmaca bir filmin gerektirdigi bi.iti.in o 
haz1rhklan yaparak <;;ah�abilecek kadar sabuh biri degilim. 
C::ah�1rken yalmzhg1 seviyorum, bu yi.izden tek ba�ma <;;ah�ma 
fikrini kar�1 konulmaz buldum ve belgeseller de bunun i<;;in 
idealdi. 

Belgesel, sava� alam olsun, yeni projemdeki gibi avukatlann 
ya�am1 olsun, benim i<;;in daha once hakkmda hi<;;bir �ey bil-
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medigim bir dunyaya girmekle ilgili yeni bir deneyimdi. Ama 
gerc;ek sonuc;, heyecanh ve ilginc; bir �eyi ba�kalanna aktara
bilmekti. Tannya �ukur ki belgeselle bu i�i iyi vakit gec;irerek 
yapabiliyorsun. 

Sana ne ilham verir? i�inde agu basan bir idealin var mt? 
Kahramanlan severim, birinde kendisinin bile haberi olma

dtgt evrensel ve ilginc; bir �eyler bulmak ho�uma gider. Birile
rini ba�kasmm yerine koyup, onun ne hissettigini gormeleri
ni saglama fikri ho�uma gider. Evrensel gerc;eklere, sadece si
yah ve beyaz olduguna inanmam, her ko�ulda ke�fedilecek 
griler oldugunu goruyorum. Biraz 'sorgulaylCl'ytm. Her �eyi 
sorgulanm boylelikle ya�amlanndaki gri alanlar uzerine du
�unmekten mutlu alan insanlara I konulara dogru c;ekilirim. 

Sence bir fikri iyi yapan �ey nedir? 
Sanmm yonetmendir. Bir mimann hayan ya da gozu ya�h 

bir devenin yolculugu, veya Fransa'mn bir koyunde bir avuc; 
c;ocugun okula girmeleri iyi fikir midir? Bundan emin degilim. 
Bence yonetmenin fikre yakla�tmtdtr bu. 

Sence kotti fikir nedir? Neyin i�e yaramadtgmt du�iiniir
siin? 

Yonetmenin filme ba�lamadan once konusu ya da oykusuy
le ilgili butiln cevaplan bildigini sanmas1. Her �ey sadece siyah 
ve beyazsa. Kotil bir yakla�tmdan daha kotil bir fikir yoktur. 
Bence bu ortaya kotil bir filmin c;tkmasma neden olur. 

i�e yeni ba�layan belgeselcilere bir ogiit verecek olsan, bu 
ne olurdu? 

Merdivenin basamaklanm nrmanmayt unutun. Tatile gide
ceginiz zaman bunun ic;in ayudtgmtz zamam ve parayt film 
yapmak ic;in harcaym. Daha iyi zaman gec;irir, daha c;ok �ey 
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ogrenir, daha ilgin� insanlarla tan�u ve daha fazla konuda de
netim kazamrsm1z. Sadece kameramz1 alm, ortaya koymak is
tediginiz konulan belirleyin ve gidin. 

Su anda neyin iizerinde r;ah�1yorsun? 
Saddam Hiiseyin'in yargtlanmasiyla ilgili uzun metrajh bel

gesel The Battle For Saddam'I yeni bitirdim. 
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28- SOZLUK 
A�agtda belgesel bir film yaparken en �ok kar�tla�acagmtz 

terimlerin bir listesi yer almakta. 

Aperture - Diyafram A�1khg1 
l�tgm objektif i�inden filme dogru ge�i�ini ayarlayan ac;Ikhk

tlr. Bu standart ac;tkhklar genellikle f-degerleri ile ol�ulurler. 
Aspect Ratio - Gortintti Oram I <::er�eve Oram 
Bir gorunttinun yatay olc;ulerinin dikey olc;ulerine oramdtr. 

Bu oran 4:3 ya da 1 6:9 (geni� ekran) �eklindedir. 
Bidirectional - iki Yonlu 
On ve arka taraftaki sesleri ahp, yan taraflardaki sesleri al

mayan bir mikrofon �e�idi. 
Boom 
Ucuna bir mikrofon ili�tirilmi� olan uzun, boyu ayarlanabi

lir smk. Ses kaylt gorevlileri tarafmdan ses kaynagm1 takip et
mek ic;in kullamhr. 
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CCD 
Ytiklenme ili�tirilmi� ara� anlamma gelir. I�1ga duyarh yan 

iletken bir �iptir. Ucuz kameralarda sadece bir tane bulunur
ken iyi kameralann �ogunda ti� adet bulunur. 

Close Up - Yakm <;:ekim 
Genellikle birinin ytiztintin yakm detaym1 gosteren, bir sah

nedeki ikinci dereceli yakm �ekim. A�m Yakm <;:ekimden 
farkhd1r. 

Cutaway - Bir an i�in hareketin ak1�1m keserek bir planm 
i�ine yerle�tirilen tek bir par�a gortintti. 

Depth of Field- Alan Derinligi 
Odakta bulunan nesnelerin bulundugu alan. Geni� bir alan 

derinligi, aym anda �ok miktarda nesnenin odakta olmasm1 
saglarken, s1g bir alan derinligi �ok smuh bir alanm odakta ol
masma izin verir. Odak mesafesi ve diyafram a�1khg1, alan de
rinligini etkiler. 

Dissolve - Erime I <;:oztinme (gortinttintin birbirinin i�ine 
ge�mesi) 

Bir gortintti solarak kaybolurken digerinin gortinttiye gel-
mesi �eklindeki ge�i�i tammlayan bir kurgu terimi. 

Extreme Close Up - A�m Yakm <;:ekim 
Bir sahnedeki en yakm �ekim, mesela birini agz1 ya da gozti. 
F-duragi. 
Diyafram a�1khgm1 ol�me yolu. En yaygm F duraklan F l .4 ,  

F2 ,  F2 .8 ,  F4, F5 .6 ,  FS ,  F l l ,  Fl6 ,  F22. Numara btiytidtik�e iri
sin diyafram arahg1 kti�tiltir ve CCD'ye daha az 1�1k gelir. 

Fill Light - Dolgu I�1g1 
Golgeleri ve kontrast arahgm1 azaltmak i�in kullamlan 1�1k. 

0� Nokta Aydmlatma dtizenlemesinde kullamhr. 
Focal Length - Odak Mesafesi/Uzakhg1 
Objektifin optik merkeziyle odak noktas1 arasmda mm cin

sinden tammlanan mesafe. 
Focal Point - Odak Noktas1 
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Kameranm en net ;;ekilde odakland1g1 nokta. 
Focus - Odak 
Objektif ki;;inin en net goriintiisOnii ald1gmda buna odakta 

olmak denir. 
Kazan� Ayan 
Video sinyalini arturarak resmin kontrast ve parlakhgm1 dii

zenleyen i;;lev. 
High Definition Television (HDTV) - Yiiksek (:6ziiniirliik

lii TV 
Geleneksel formatlardan (NTSC, SECAM, PAL) daha fazla 

c;:oziiniirliige sahip bir televizyon yaym sistemi. 
High Definition Video (HDV) - Yiiksek (:oziiniirliiklii Video 
Standart c;:oziiniirliik ic;:in geli;;tirilmi;; alan DV veya mini DV 

iizerine MPEG2 formatmda kaylt yapan fazla pahah olmayan 
bir video kayn format1. Biraz daha fazla kalite sunan HD for
matmdan farkhd1r. 

Iris 
Aydmlatmay1 ya da objektife giren 1;>1k miktanm kontrol 

eden degi;;ken bir diyafram arahg1. 
Key light - Ana I;;1k 
l;>1klandumanm temel kaynag1 alan ana 1;>1gm en onemli i;;

levi nesnenin ana hatlanm ortaya <;Ikarmakur. 
Lavalier - Boyun Mikrofonu 
S1khkla 'radyo mikrofonu' olarak adlandmlan 'Lavalier' , ka

mera tarafmdan goriilmemesi ic;:in giysinin ic;:inde kolayhkla 
saklanabilen kiic;:iik bir mikrofondur. Kravat ya da yaka mik
rofonu olarak da bilinir. 

Lens - Objektif 
l;>1g1 toplay1p film ya da dijital kamera algllayiclSl ( CCD) 

iizerinde bir goriintii olu;;turmak ic;:in bir ya da birkac;: parc;:a 
optik cam veya benzeri malzeme kullamlarak tasarlanan ka
mera parc;:as1 olarak tammlamr. 

Linear Editing - Lineer Kurgu 
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Bir programm orijinal banttan ana banda sirasiyla dtizenle
nerek aktanld1g1 bir video kurgu sistemi. Montaj suayla yapil
digi ic;in bandm ba�lannda bir noktada yapllacak degi�iklikler 
bandm geri kalamnm da yeniden montajlanmasm1 gerektirir. 

Master Shot - Geni� Plan 
Genellikle uzaulm1� bir hareket ic;indeki uzun c;ekime denir. 
Neutral Density (ND) - Notr Yogunluk 
Kaydedici kameramzm objektifine giren 1�1gm miktanm 

renk degi�ikligine neden olmaksmn azaltan bir filtre. Gortin
ttintin gtine� 1�1g1 ya da bolgedeki 1�1klar nedeniyle c;ok parla
d1g1 durumlarda kullamhr genellikle. Yan profesyonel ve pro
fesyonel kameralann c;ogunda bulunur. 

Noise - Kirlilik 
Gortinttintin tizerinde lekelere yol ac;an arzu edilmeyen 

elektrik sinyalleri. Bu kirliligi c;ogunlukla az 1�1kh dtizenleme
lerde kazanc; ayan i�levini kullamrken fark edersiniz. 

Non-linear Editing - Lineer Olmayan Kurgu 
Bir video klipteki herhangi bir c;erc;eveyi sualama onemi ol

madan kurgulamay1 saglayan modem bir kurgu yontemidir. 
Film kurgusu gibi (o da lineer degildir ama filmin gerc;ekten 
kesilmesini gerektirir) c;erc;eveleri istedigimiz sualamada ko
yabiliriz ve kolayhkla geri donti� mtimktindtir, tahribat soz 
konusu degildir. 

Off-Line Editing - Prova Kurgu 
Eskiden beri bu ifade filmin btiytik bir k1smmm ya ekipman 

giderlerinden tasarruf etmek ya da sabit diskte yer saglamak 
amac1yla dti�tik c;oztintirltikle kurgulanmas1 i�lemine denirdi. 
Kurgu tamamland1ktan soma malzeme yeniden ytiksek kalite
ye geri dondtirtiltir veya bir kurgu karar listesi olu�turularak 
kurgu bir ba�ka sistemde yeniden yarat1hrd1. Gtintimtizde ise 
prova kurgu ifadesi, (yanh� olarak) gortinttilerin tam c;ozti
ntirltikte, derecelendirilip bir ana banda aktanlmasmdan on
ceki ana kurgu a�amas1 ic;in kullamhyor. 
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Pan - Yatay (evrinme I Yatay kayduma 
Ufuk �izgisi dogrultusunda hareket eden c;ekim (soldan sa-

ga, sagdan sola) . 
Point of View (POV) - Goz Hizasmda Plan 
Kameranm ki;;inin goz hizasmdan c;ekim yapmas1. 
Reflector - Reflektar 
Bir sahneyi aydmlanrken 1;>1g1 yansltmak ya da yoni.ini.i de

gi;;tirmek ic;in kullamhr. 
O�te bir kurah I O�ler kurah 
Filmcilikte (ve fotograf c;ekiminin bi.iti.in ti.irlerinde) kulla

mlan pratik bir kompozisyon kurahd1r. Kurala gore bir gori.in
ti.i iki yatay, iki dikey c;izgiyle dokuz e;;it parc;aya boli.inebilir. 
Bu c;izgilerin kesi;;tigi dart nokta c;erc;evenizin merkezidir. Bu 
teknigin savunuculan bir fotograf1 bu noktalarla hizalamanm 
gori.inti.iyi.i sadece ortalamaya k1yasla enerji ve etki yaratt1gm1 
iddia ederler. 

Sequence - Sekans 
Bir oyki.i anlatmak i.izere bir araya getirilen bir dizi gori.inti.i. 

Seyircinin bir oyki.i anlatt1gm1z algllamas1 ic;in hangi gori.inti.i
leri hangi s1rayla sekansta kullanmamz gerektigi ile ilgili be
lirli kurallar vard1r. Aym zamanda kurgu s1rasmda belirli bir 
di.izenlemeyle bir araya getirilen gori.inttilere de denir. 

Shotgun 
Filmcilikte daha s1k olarak belgesel film yap1mmda kullam

lan bir ti.ir mikrofon. Tek yonli.i mikrofon olarak da bilinir. 
Storyboard - Gorse! Senaryo Taslag1 I (ekim Karelerinin Es

kiz (izimi 
Film c;ekerken gori.inti.ilerden hazirlayacagmiz gorse! su

num. 
Three Point Lighting - Oc; Nokta Aydmlatma 
Belgesel film yapimcilan ic;in i.ic; 1;>1k kullamlan (ana 1;>1k, ar

ka 1;>1k, dolgu 1;>1g1) standart bir aydmlatma yontemi. 
Tilt - Dikey Kamera Hareketi 
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A�ag1 ya da yukan dogru kamera hareketi. Ornegin, bir bi
namn yatay (,;evrinmesini yaparken, binanm alt tarafmdan 
ba�lay1p en tepesine kadar (,;Ikabilirsiniz . 

Time code 
Kamera kaynlannda saniyede ge(,;en kare saylSl (fps) . PAL 

kameralarda saniyede 25,  NTSC kameralarda saniyede 30 go
rlintli ge(,;er. 

Beyaz Denge 
Beyaz Denge, kameramzm beyaz renkleri ger(,;ekten (ba�ka 

renklerden etkilenmeksizin) beyaz gormesinin bir yoludur. 
Aslmda kameramza neyin beyaz oldugunu soylersiniz. 
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