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BEYAZ AYARIBELGESEL ODASI

1984 yılından bu yana sinema yazıları yazan Ali Ulvi 
Uyanık bu yılki Uluslararası Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde belgesel dalında jüri üyesiydi. Uyanık ile 
Türkiye’nin en eski film festivali Altın Portakal’da belge-

sel sinemanın nasıl konumlandırıldığını ve ülkemizde belgesel algısını konuştuk. Laf lafı 
açtı ve konuşmamız belgesel sinemanın halinden şehirlerarası bir yarış alanına dönüşen 
film festivallerine, her geçen gün sayısı artan ulusal yarışmalara kadar uzandı.

SÖYLEŞİ: 
AYBALA HİLÂL YÜKSEL

f Sizce Altın Portakal’da nasıl konumlan-
dırılıyor belgesel sinema, Türkiye’nin en 
eski film festivalinde hak ettiği yeri bulu-
yor mu?

Bu yıl Altın Portakal’a baktığımız zaman 
magazin haberlerinin ağırlıklı olarak gün-
demi meşgul ettiğini görüyoruz maalesef. 
Herhangi bir ayrım yapmadan söylüyo-
rum; bütün siyasi erkler bir yere para 

yatıyorlarsa bunun karşılığını reklâm, 
propaganda olarak geri almak istiyorlar. 
İş magazine döndüğünde sinema tarafı 
biraz geri plâna atılıyor. Mesela belgesel 
yarışması vardı Altın Portakal’da. On altı 
tane film gösterildi ve o filmlerden üçü-
nü seçtik. Bunlar “En İyi Film”, “En İyi İlk 
Belgesel”, “Jüri Özel Ödülü”ydü ve gerek-
çelerini yazdık. Bu gerekçeler sahnede 
zaman yokluğundan okutulmadı; yani 
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bütün ağırlık kurmaca sinemaya verildi. 
Ulusal Yarışma’da bir para ödülü veriliyor. 
Aslında 49. yılında Altın Portakal’ın bir 
ağırlığı olduğu için orada alınan heykel-
cik çok önemlidir. Siz mesela Cannes’da, 
Berlin’de, Altın Küre’de para ödülü verildi-
ğini gördünüz mü? Böyle bir şey yok; çün-
kü sanat öyle bir şey ki sanatçı o heykelci-
ği aldığında manevi değeri çok baskın çı-
kar. Buna bir de maddi bir karşılık koymak 
işi Adana’da ve Antalya’da son yıllardaki 
yarış neticesinde iyice zıvanadan çıktı. 
Bunun siyasi partisi yok, kim yaparsa yap-
sın görgüsüzlüktür. Dolayısıyla ben bunu 
eleştiriyorum öncelikle. Maalesef basında 
bu konuda hiçbir şey yazılıp çizilmiyor; 
varsa yoksa Hülya Avşar’ın jüri üyeliğiyle 
Ömür Gedik’in performansı. Keşke bunun 
dışında da bazı konulara eğilinse. 

Altın Portakal’daki on altı belgesel için doğ-
ru bir şey yapılmış, hakkını teslim etmek ge-
rekiyor. Bütün yönetmenler davet edilmişti, 
on beş filmin yönetmeni geldi. Her filmden 
sonra yönetmen-seyirci sohbeti soru cevap 
şeklinde devam etti, bu çok olumluydu. Bir 
ilgi vardı ve bu filmden filme değişiyordu. 
Öne çıkarılmasa da kısa filmle belgesel si-
nema, kurmacanın önünde üvey evlat gibi 
dursa da festivalin içinde yer aldı. Yani is-
teyen seyirci belgesel sinemayı on altı film 
aracılığıyla ve yarışma dışı gösterilen film-
lerle takip etme olanağı buldu. 

f Belgesel sinema neden üvey evlat?

Belgesel sinema üvey evlat çünkü belgesel 
sinemanın bir getirisi yok. Belgesel sinema 
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bizim basınımıza da çok uzak ve yaban-
cı. Basınımız polemiği, reytingi ve tirajı 
seviyor. Belgesel sinema bunlara hizmet 
edemiyor. Görsel ve yazılı basından bah-
sediyorum, tabii istisnalar da var. Belgesel 
sinema öyle bir yerde duruyor ki kendi 
alıcısı var fakat yeni alıcılar yaratmak için 
ticari birtakım atraksiyonlar yapamaz. Asil 
bir duruşu var. Belgesel sinema, çağdaş si-
nema tanımına geçtiğimizde, drama sine-
masının da temelini oluşturur. Türk sinema 
tarihinin ilk filmi de belgeseldir. Belgesel 
sinemada ortada bir gerçek var ve bu 
gerçeğe farklı açılardan bakan bir sinema 
var. Bizim bu yıl Altın Portakal’da seçtiği-
miz Siirt’in Sırrı da böyle bir filmdi. “En İyi 
Film” olarak seçtiğimiz, İnan Temelkuran’ın 
filminde bir gerçek var. Siz belgesel si-
nemada gerçeği hiçbir şekilde üzerinde 
oynama yapmadan, birtakım kurmaca 
tekniklere sapmadan anlatırken aslında o 
gerçekten kat kat başka gerçekler çıkartı-
yorsunuz. Değişik katmanlara iniyorsunuz 
ve o değişik katmanlarla birlikte aslında siz 
gerçeğin derinliğine ulaşıyorsunuz, köke-
ninde neler yattığına bakıyorsunuz

f Televizyon belgeselciliği ile ilgili ne dü-
şünüyorsunuz?

Haber merkezlerinde gerçekten müthiş 
haber programları hazırlanıyor. Onlar da 
bir gerçek üzerine gidiyor ve siz onları iz-
lerken de gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz, 
gülüyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Kurmaca 
bunu yaparken bir sürü tekniğe başvu-
ruyor ama belgeselde sadece gerçeğin 
kendisi var. Oscar’lı Teldeki Adam (Man 
on Wire, 2008) belgeselinde bir başarı 
öyküsü var. New York’taki iki yüksek bina 
arasında tel gerip yürüyen bir adam yasal 
olmayan bir iş yapıyor; ama film onu an-
latırken aslında onu anlatmıyor. O adama 
yardım eden dostlarıyla bütün o süreç 
boyunca adamın ilişkilerini didikliyor film. 
Bir olay etrafında nasıl en yakın dostların 
bile değişebildiğini, çarpışabildiğini, bazı 
şeylerin bitebileceğini veya yeniden baş-
layabildiğini, yani insanı anlatıyor bize. 
Siirt’in Sırrı da öyle bir başarı hikâyesi 
anlatıyormuş gibi görünürken aslında ba-
şarı hikâyesinin etrafında örülen bütün o 
sorunları anlatıyor; o kozanın içine girerek 
temele ulaştırmaya çalışıyor. Benim tanım-
ladığım, algıladığım günümüzün güçlü bel-
gesel sineması bu yönde tezahür ediyor. 

f En güçlü tarafı da bu belgesel sinema-
nın; farklı bir bakış açısını bize açıp hiç gör-
mediğimiz bir yerden gösteriyor gerçeği. 

Aynen öyle. “Jüri Özel Ödülü”nü verdiği-
miz Yuva’da da çok özel bir şey yapılmış-
tı. Belgeselin bir de etik bir tarafı vardır. 

Türkiye’de şu anda ne konuşuyoruz he-

men hepsi yer alıyor belgesellerde. Bel-

gesel sinema son derece sorumlu his-

seder kendini ve bütün yakıcı konuların 

üstüne gider.
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Öylesine bıçak sırtı yürüyor ki belgesel, 
kurmaca tuzağına düşmemesi gerekiyor. 
Hiçbir şekilde egzajere etmemesi gereki-
yor. Hem düz bir yolda yürüyecek hem de 
bizi bambaşka alanlara sokacak ve farklı 
bakış açılarından bize gerçeği gösterecek. 
Yuva’da yönetmen, genel anlamda aile içi 
tacizi ele almıştı. Kurbanları bulmuştu ve 
yüzlerini göstermeden kendi seslerinden 
hikâyelerini anlattırıyordu, yani konuyu 
sömürmeden. Belgeselin ahlâki tarafını da 
göz ardı etmemek gerekiyor. 

Türkiye’nin belgesele ihtiyacı var. 
Türkiye’nin sorunları çok fazla, bunlar bi-
rer tarihi belge olarak da kalmalı. Yaldızı 
kazıyarak altındakini görme meselesi an-
lamında da ihtiyacımız var belgesellere. 
Antalya’da belgesele bir para ödülü ve-
riliyor; keşke bu para ödülleri daha fazla 
olabilse. Belgesel sinemacılar gerçekten 
kendi imkânlarıyla veya birtakım fonlarla 
güç bela para bularak bu işi yapıyorlar. 
Dolayısıyla belgesel sinemanın daha fazla 
desteklenmesi lazım. Şimdi Kültür Bakan-
lığı fonlarından destekleniyor ama yeterli 
mi, yeterli değil bence. 

f Belgeselin en büyük sorunu da bu 
herhalde. Hem kaynak bulmak hem de se-
yirciyle buluşturmak oldukça zor. Belgesel 
film festivalleri biraz bunu dengelemeye 
çalışıyor ama bunun daha genele yayılma-
sı gerekmez mi? Bir yandan kurmaca ile 
belgesel birbirini sürekli besleyen iki tür. 
Bu noktada ulusal festivallere nasıl bir gö-
rev düşüyor? 

Ulusal festivaller daha fazla bölüm açabi-
lirler belgeselle ilgili olarak. İlla para veri-
yorlarsa ben para ödülünü kurmaca için 
gereksiz buluyorum. Açık söylemek lazım, 
profesyonel sinema gidiyor, gişesinde ne 
elde ediyorsa ediyor. Profesyonel anlamda 
para kazanamayan belgesel gibi, kısa film 
gibi türlerin desteklenmesi ve para ödülle-
rinin artırılmasından yanayım. Ulusal fes-
tivaller bizde belgesel filmlere yer veriyor. 
Haklarını yememek gerekiyor. Basına daha 
fazla görev düşüyor bana göre. Bir festi-
vale gittikleri zaman belgesel sinemaya da 
yer vermeleri gerekiyor. Ulusal festivaller 
tanıtılırken, belgesele özellikle televizyon-
da daha fazla yer verilmelidir diye düşü-
nüyorum. 

Bir de tabii televizyonlarda belgesel gös-
terilmesi; doğa belgeselleri de çok önem-
li ama doğa belgeselleri dışında haber 
kanalları ve ulusal kanalların bizim yerli 
belgesellere de yer vermeleri gerekir. Me-
sela yarışmaya katılan on altı film… Bu 
belgesellere baktığımız zaman gerçekten 
Türkiye’nin şu andaki portresini görüyo-
ruz. Türkiye’de şu anda ne konuşuyoruz 
hemen hepsi yer alıyor belgesellerde. 
Çünkü zaten belgesel sinema son derece 
sorumlu hisseder kendini ve bütün yakıcı 
konuların üstüne gider. Belgesele karşı 
bizim seyircimizi ısındırmak gerekiyor. Bu 
kanallar belgesellere haftada bir iki kez 
yer verebilir. Mesela Antalya’da gösterilen 
on altı belgeseli tek tek göstermeye baş-
layabilir. 
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f Sadece şu an TRT alıyor bildiğim kada-
rıyla belgesel filmleri desteklemek adına. 
Tabii çok kısıtlı… 

Tabii. Daha yaygınlaşabilir. Belgeselle ilgili 
programlar yapılabilir. Altın Portakal Bel-
gesel Jürisi içinde Nezahat Hanım, yönet-
men Nalan Sakızlı ve Kemal Öner vardı. Bu 
duayen isimlerle programlar yapılabilir. 

Belgesel sinema, sinema yazarlarının da 
daha fazla ilgilisini çekmeli. SİYAD olarak 
biz belgesel sinemayı ödüllendiriyoruz ar-
tık. Biliyorsunuz bizim belgesel kurulumuz 
var ve bayağı iyi bir çalışma yapıyorlar. 
Belgeselleri belli bir sayıya indirip izleye-
rek puanlamayla en iyi belgeseli seçiyoruz 
her yıl. 

f Documentarist, 1001 Belgesel hakkın-
da ne düşünüyorsunuz?

Documentarist, 1001 Belgesel çok önem-
li. Hani dediğim gibi ortalama vatandaşa, 
yani gündüz başka işlerde çalışan gece tek 
eğlencesi televizyon olan vatandaşa da 
belgeseli sevdirici bazı programlar hazırla-
nır diye ümit ediyoruz. 

f Ben şu noktaya da takılıyorum. Belge-
seli ayırıyoruz ya ayrı bir kategoriye, sine-
manın dışına çıkarıyoruz. 

Hayır öyle değil, uzmanlaşma diyelim ona. 
Oscar ödül törenlerinde, Altın Küre’de 
animasyonlar da ayrı alınıyor; yani artık 
çağımızda uzmanlaşma çok önemli. Tabii 
sinemada da bu önemli. 

f Mesela en iyi kurmaca film demiyoruz, 
en iyi film diyoruz…

Evet, belki dediğiniz doğru olabilir; dü-
şünürsek kurmaca ya da drama denebilir. 
Ulusal deniliyor; o da bir tuhaf.  Bakın size 
ulusal yarışmaları sayayım; İstanbul’da ya-
pılıyor, Ankara’da, Adana’da, Antalya’da 
var. 2012’dekileri sayıyorum İzmir’de var, 
Malatya’da var. Altı tane, peki bu altı tane 
yarışmada kim yarışıyor? Her yarışmada 
bir grup film kendi arasında yarışıyor; ulu-
sal yarışma diyoruz. Adana’da bir grup 
film kendi arasında yarışıyor. Antalya’da bir 
grup film kendi arasında yarışıyor. Onlar-
dan kalanlar Malatya’da yarışıyor ve sonra 
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polemik yapılıyor. Bu filmin hakkı yenmiş. 
Zaten hepsi birbiriyle yarışmadı ki. Bir de 
yarışsalar ne olacaktı? Grup grup filmler 
yarışıyor bunların hepsi ulusal yarışma. Bu 
çok kargaşa yaratıyor bence, bunun tek 
yarışmaya indirilmesi lazım. Oscar deyince 
yılda bir tanedir. Ne kazandı dense geçen 
yıl hemen bilirsiniz. The Artist aldı, bitti. Bir 
de yabancı basın birliğinin Altın Küre’si var 
ki bu ikisi olayı bitiriyor. İtalya’da Dona-
tello, İspanya’da Goya, Bafta İngiltere’de, 
Fransa’da Sezar hepsinin adı belli; akademi 
bunlar. Bizde ulusal yarışmada kim kazandı 
diye biri sorsa, altı tane yarışma var hangi 
birini söyleyeceksiniz?  

f Yeşilçam Ödülleri çözebilir mi bu soru-
nu?

Tabii. Türk sineması yüzüncü yıla yakla-
şırken, yani bir yıl kala ve Akademi artık 
kurumsallaşıp her yıl Oscar gibi veya diğer 
ülkelerdeki gibi seçecek filmleri inşallah. O 
daha iyi olacak, yani bu altı tane yarışma-
nın içinde bir de şöyle bir durum var bir 
grup film yarışıyor; ama o bir grup filmden 
kimi vizyon görmemiş, kimi görmeyecek, 
kimi görmüş. 

f Siz Altın Portakal dışında belgeseller 
izlediniz mi bu yıl? Bir karşılaştırma yap-
manızı istesem…

Yabancı belgeseller izledim. Yabancı bel-
gesellerle bizim belgeseller arasındaki fark 
tabii bir kere maddi destek. 

İmkânlar! Yabancı belgesellerde o kadar 
profesyonel ekipler o kadar uzun süreler-
de çalışıyorlar ki… Bizimkiler yoktan var 
ediyorlar gerçekten. Yabancılarda bir kere 
arşiv zenginliği var. Eğer bir belgesel arşive 
başvuruyorsa o arşive ulaşma olanakları 
da bence sınırsız olmalı. Türkiye’de arşive 
ulaşma olanakları çok sınırlı, ulaştığınız za-
man da ciddi paralar talep ediliyor. TRT’nin 
ciddi paralar talep ettiğini biliyorum. Belge-
selci en azından büyük paralar ödememeli 
arşivlere ulaşmak için. Bir belgeseli zen-
ginleştirmek için çok sayıda kaynağa baş-
vurmak gerekebilir. Yurt dışında böyle bir 
sorun yok. 30 saniyelik görüntü için belki 
haftalarca çalışıyor; ama o belgeye ya da o 
kaynağa ulaşıyor ve sunuyor. Bir belgeselle 
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gerektiğinde iki-üç-beş yıl uğraşabilirsiniz. 
Bu süre zarfında sizin kendi hayatınızı sür-
dürmeniz… Nasıl olacak bu iş? Gerçekten 
kahramanlar. Ciddi sinema belgeselleri için 
Kültür Bakanlığı’nın kaynaklarını bir daha 
gözden geçirmesi gerekir diye düşünü-
yorum. Sinema belgesellerine ihtiyacı var 
Türkiye’nin ve bu konuda desteklemek ge-
rekiyor insanları. Kurmaca bir şekilde ken-
dini kurtarıyor ama belgesel çok zor. 

f Aslında seyircinin de bir ilgisizliği var. 
Biraz burun kıvırarak yaklaşılıyor. Gerçekten 
takip eden kitle de var ama genelde daha 
az sayıda koltuğun dolu olduğunu görebili-
yoruz belgesel izlemeye gittiğimizde. 

O biraz bizim tarih meraksızlığımızdan da 
kaynaklanıyor. Mesela daha güncel konu-
larda son derece ilgililer. Hani işte şimdi 
cezaevlerindeki koşullarla ilgili belgeseller, 
Madımak olayı vs… Tarih okumuyoruz, ta-
rihle pek ilişkimiz yok. Biz yakıcı konularda 
polemik yapmayı, o konuların üzerine git-
meyi çok seviyoruz. O da şart tabii, her in-
san siyasetle ilgilenmek zorunda. Bu ülkede 
yaşıyorsak hepimiz siyasetle ilgileneceğiz. 
Ama onun yanı sıra daha evrensel, daha 
geleceğe de ışık tutacak, geleceği de ku-
caklayacak belgeseller konusunda ilgi yok. 

Doğa belgeselleri de heyecan veriyor. Ka-
meralar öyle noktalara geldi ki artık inanıl-
maz yerlere gidip inanılmaz doğa koşulları 
içinde sabırla bekleyip çekim yapıyorlar. 
Bütün dünyayı ayağınıza getiriyorlar bu 
çok önemli. Mesela Kuşlar Kanatlı Uygarlık 
(Le peuple migrateur, 2001) belgeselinde 

müthiş bir iş yapmışlardı. Fransızlar birta-
kım hava araçlarıyla havalanıp kuşların göç 
yollarını kuşlarla beraber takip ediyorlardı. 
Veya Mikrocosmos çok ünlüdür. Kamera-
ların boyutlarını o böceklerin evrenine 
indirgeyip orada bütün bir böcek evrenini 
gözlemliyordu. Tabii bunlar çok büyük pa-
ralarla yapılan işler. 

f Bizde de seviliyor karşılık buluyor bu 
belgeseller…

Allah’tan bunlar izleniyor. Televizyon bel-
geselleri gidip bir yeri tanıtmak, mekânları 
tanıtmak, yine doğada bir yerlere gitmek, 
serüvenlere atılmak veya başka ülkelere 
gitmek… Onlar aslında her kanalda var. 
Bizim olayımız sinema. Belgesel sinemada 
çok kalıcı filmler olması gerekiyor, bu ko-
nuda destek gerekiyor. Belgesel sinema, 
televizyon değil. 

f Sanatçıların belgesel sinemaya desteği 
nasıl?

Kurmacadan para kazanan sanatçılar var; 
isteseler bir değil birkaç belgeseli finan-
se ederler. Ama bu konuda sanatçılar da 
duyarsız. Yatırım olarak bakıldığı için ol-
muyor. Bu iş yatırım olmamalı. Bu toprak-
lardan para kazanıyorsunuz sonuçta, bu 
topraklara olan borcunuz. Değerli bir bel-
gesel, tarihe kalacak bir hazine. Onun hep 
bir belge değeri olacak. Ben şimdi mesela 
neden Osmanlı tarihini siyasi, sosyolojik, 
kültürel boyutlarıyla adam akıllı bir sinema 
belgeselinden öğrenmeyeyim? Maalesef 
biz pespaye dizilere kalıyoruz. 

BEYAZ AYARIBELGESEL ODASI


