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ÖNSÖZ 

 

 

Kent, tarihin daha en başında olgunluk dönemine erişmiş ve gerçekleşmemiş 

mevcut potansiyelleri de günümüzde halen üretilmekte ve tüketilmektedir. 5000 yılı 

aşkın bir tarihe sahip olan kentin sinemasal hikayesinin başlangıcı ise günümüzden 

yaklaşık 120 sene öncesine, yani sinemanın doğuşuna rast gelir. Kentin, sinema 

filmlerinde gerek bir fon, gerek mekan, gerekse karakter olarak yer alması sinemanın ve 

aynı zamanda belgesel sinemanın da babaları sayılan Lumiere Kardeşler’in ilk belge 

filmleriyle gerçekleşmiştir ve kent,  günümüze kadar da sinemanın mekanı, zamanı ve 

akan hayatı en başarılı şekilde oynayan karakteri olmuştur. 

 

Bu tezin amacı da, 100 yıllardır kentin sokaklarını kendine mesken edinmiş, 

unutulmuş ve göz ardı edilmiş bir karaktere, eskinin deyişiyle hokkabaz, şimdilerin 

jonglörüne toplumsal bir bakışla yaklaşmak ve karakteri içinde yaşadığı kentle birlikte 

belgelemektir. 

 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan danışman Hocam Prof. Dr. Selahattin 

Yıldız’a,  söyledikleri ve yaptıklarıyla her zaman önümde bir ışık olan Hocam Hakan 

Aytekin’e, 2,5 sene boyunca sabahın erken saatlerinden gün bitene kadar, beraber fikir 

telakkilerinde bulunduğum, güldüğüm, ağladığım, her şeyi paylaştığım arkadaşlarım 

Özlem Oğuzhan, Aylin Kırhan, Tülay Çelik ve Öykü Gül’e, bu tezin ortaya çıkma 

sürecinin her aşamasında canla başla ve tüm samimiyetiyle yanımda olan Bener 

Bozkurt’a ve hayatım boyunca benimle olan, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen 

biricik aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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ÖZET 
 
 

  

 Kentler, yüz yılı aşkın süredir sinema filmlerine mekan olmuşlardır. Đlk film 

şeritlerinden 90’lı yılların banliyo filmlerine kadar, sinema filmlerinin pek çoğu bir kent 

ortamında şekillenir. 1895 yılında Paris’te gösterilen ilk filmlerden itibaren sinemanın 

büyük kitlelere ulaşabilecek bir araç olduğu fark edilir ve ticari anlamda gelişebileceği 

bir sistem kurulur. Bu sistem, hikayeli filmlerin sinemaya egemen olmasını sağlayan bir 

sistemdir. Kendisi dışında gelişen alternatif yapımların gelişmesine olanak sağlamaz. 

Ancak bu durum, kameranın gerçekleri kaydedebilme özelliği keşfedildikçe değişir ve 

sinema dünyası belgesel yapımlarla tanışır. Belgesel film türü, kendi içinde pek çok alt 

başlığa ayrılabilir. Ancak bu tür filmlerin temel ilkesi, çevremizde cereyan eden 

gerçekliklerin yorumlanarak sunulması üzerine kuruludur. Belgesel sinema, kendine 

konu olarak, doğal mekanları ve bu mekanlar içinde yaşayan gerçek insanların 

hayatlarını alır. Belgesel sinema, tarihi boyunca, kendi içinde pek akımı, pek çok 

manifestoyu ve farklı türleri barındırır. Kimi yönetmenler, gerçekçi geleneği tercih 

ederken kimileri daha romantik yapımlar gerçekleştirmiş, kimileri eğitim amaçlı 

belgeseller yaparken kimileri de belgesel sinemayı propaganda amaçlı olarak 

kullanmıştır. Amaç ne olursa olsun, belgesel sinemanın en birincil özelliği olan 

‘gerçeğin yorumlanması’ ilkesi değişmemiştir. Bu bağlamda, belgesel sinema, gerçeği 

belgeleme sürecinde gerçek insanların hayatlarının aktığı kentleri kendine mesken 

edinir. Belgesel sinemada kent olgusunun işlenmesi çerçevesinde geliştirilen bu 

çalışmanın ilk bölümünde belgesel sinemanın tarihsel gelişim süreci üzerinde durulur. 

Bu bölüm yedi başlık altında ele alınır. Đlk üç başlık, belgesel sinemanın tanımı, ilkeleri 

ve türleri üzerinedir. Dördüncü ve beşinci başlıklar altında, belgesel sinemanın doğuşu 

ve gelişimi incelenir.  Bu iki bölümde, belgesel sinemanın oluşum süreci ve belgesel 

sinemanın ilk örnekleri filmler ve akımlar  üzerinden incelenir.  

 

Altıncı başlık altında, belgesel sinemada kentlerin karaktere dönüşmesi ve belgesel 

sinemanın öncülüğünü yaptığı gerçeklik akımları yine örnek filmler üzerinden incelenir.  

 



 V 

 Yedinci başlıkta belgesel sinemada gündelik hayatın belgelenmesi geleneğinin 

başlangıcını oluşturan senfonik kent belgeseli türünden söz edilerek, günümüz Türk 

sinemasının başarılı yönetmeni Fatih Akın’ın Đstanbul kenti ve müzik üzerine 

gerçekleştirdiği bir kent belgeseli, Đstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek filmi belgesel 

sinemada kent dokusunun belgelenmesi ve tasdiği bağlamında çözümlenir.  

  

 Kenti ve kentte yaşayan bir karakteri kendine konu olarak seçen ‘’YOLCU’’ 

filmi, modern kentte varlığını sürdürmeye çalışan jonglör Kerem Eser’in Đstanbul 

sokaklarında çıktığı mesleki ve kişisel yolculuğu anlatır. Đçinde farklı kültürlerde ve 

mesleklerde binlerce insanı barındıran kaotik kent hayatı, çoğu zaman, bu hengameye 

kapılan insanın etrafındaki ayrıntıları fark edememesine neden olur. ‘’YOLCU’’ filmi, 

kendine çalışma alanı olarak sokakları seçen bir jonglörün hayatının bir kesitini 

Đstanbul’un kentsel detaylarını, fark edilemeyen gizemini, içinde barındırdığı kültürel ve 

toplumsal çeşitlilik üzerinden anlatır. Bu bağlamda da, hareketli yapısı ve dinamik 

kurgusuyla, senfonik kent belgesellerinin modern bir yorumunu gerçekleştirmeyi 

hedefler. 
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ABSTRACT 

  

 Cities take places in movies over hundred years. From the first filmstrips to 

ninety’s suburban movies, most of the movies take place in a city atmosphere. 

Beginning from the first movies which were shown in Paris, it’s realized that cinema as 

a medium can reach to big masses and a system was formed which serve the purpose of 

the cinema’s commercial development. This was a system which provides fiction films 

to became dominant in cinema sector. But these circumstances start to change when 

ability of recording reality feature of camera was discovered and then cinema meets the 

documentary productions. Documentary film genre consists of so many under titles in 

itself. However, basic principle of this type of films is to present by commenting the 

realities and real lifes that occurs around all of us. Documentary cinema choose its 

subjects from the real world and the real lifes of people who live in this world. 

Documentary cinema, during its own history, inholds so many manifestos and so many 

different genres. Some directors prefer realist form, some of them make more romantic 

productions, some make educational documentaries, some prefer documentaries to 

make propaganda. But, commenting the realities as the the major feature of 

documentary film never change. In this context, documentary cinema, in its process of 

certifying the real, choose cities as location which real people live in.  

 

 In the first chapter of this thesis which is developed in the frame of  city fact in 

documentary cinema, bring out the historical evolution process of documentary cinema. 

This chapter is discussed in seven under titles. The first three titles are about the 

definition of documentary cinema, its principles and its different genres. Under the title 

of fourth and fifth parts discusses the birth and development of documentary 

cinema.These parts analyse the development of documentary cinema via the examples 

of first documentary films and some strands of cinema. Under the sixth title, cities as a 

character in documentaries and realism strands which documentary cinema leads are 

discussed via the movies again.  
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 Seventh part mention about symphonic city movies genre which create the form 

of certifing the daily life in documentary cinema and also today’s Turkish cinema’s 

successful director Fatih Akın’s documentary film, Crossing The Bridge / The Sound Of 

Istanbul  which is about the Đstanbul city and its music  is also analyzed in the light of 

certifying and verificating the city fact in documentary cinema. 

 

 ‘’THE PASSENGER’’ documentary which choose city and a real character who 

lives in a city for itself, tells occupational and personal journey of juggler Kerem Eser 

who tries to continue his existence in modern city’s streets. Chaotic city life which 

inholds so many people from different cultures and jobs, mostly, causes the one who 

finds him/herself in a rat race not to realize the details around them. ‘’THE 

PASSENGER’’  documentary tells the life of a juggler who choose streets as a 

working area for himself over Đstanbul’s urban details, unobtrusive mysteries, social and 

cultural richness. This thesis aims to actualize the modern portrait of symphonic city 

documentaries with its moving form and dynamic editing. 
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Giriş 

 

 Belgesel olarak adlandırılan film yapım yöntemi, sinema tarihi içinde herhangi 

bir dönemde ortaya çıkmış bir tür değildir. Bu tür, tüm özellikleri önceden belirlenmiş 

bir şekilde birden bire ortaya çıkmamıştır. Sinematografın icadından itibaren amatör 

çalışmaların bir  sonucu olarak doğmuş olan belgesel sinemanın ilk örnekleri sinemanın 

da ilk örnekleridir aynı zamanda. Lumiere’lerin sinema tarihinin ilk filmleri olarak 

adlandırılan kısa filmleri modern anlamda ilk belge filmler olarak kabul edilir.  

 

 1900’lü yıllar, endüstriyel üretimin de giderek arttığı, modernitenin ticari ve 

gündelik hayatta büyük çapta etkilerinin hissedildiği yıllardır. Bu anlamda, endüstriyel 

şartlar sinemanın ilk yıllarında bir film türünün gelişip büyümesine izin verir. Bu 

filmler, genel olarak, izleyicinin de daha çok talep ettiği ve bu doğrultuda ticari anlamda 

da başarı sağlayan, çekimleri stüdyolarda gerçekleştirilen öykülü filmler olur. Sinema 

sektörü bu tür öykülü filmlerin gelişebilmesine olanak sağlayan film fabrikalarını üretir. 

Böylesi bir ortamda, farklı türde ve amaçlarda filmler gerçekleştirebilmek oldukça 

zordur. Ticari kaygıların egemen olduğu ve filmlerin halkın beğenileri doğrultusunda 

‘üretildiği’ bir sistem kendisi dışında gelişmeye çalışan türleri her zaman engeller 

konumda olmuştur.  Ancak, sinema sektöründeki bu hakimiyet ne kadar büyük olsa da, 

sinemanın tarihi boyunca değişik türlerde ve amaçlarda filmlerin ortaya çıkmasına da 

mani olamamıştır. ‘’ Bağımsız üretim şirketleri, mevcut tekel yapısını kırabilmek için 

yoğun çalışmalar yapmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemaya ilgi 

duyanların yarısının nedeni duydukları heyecan ise, diğer yarısı dünyanın kendi 

bilmedikleri görünümü hakkında bilgi sahibi olma isteği ile egemen yapının dışında 

amatör çabalar vermektedirler. Filmler, kurgusal öykülerin ötesinde olanaklara 

sahiptirler.’’1 

 

 Kameranın sadece kurgulanmış öyküleri kaydetmediği, toplumsal yararlar, bilgi 

edinme, eğitim, propaganda gibi amaçlar doğrultusunda da kullanılabileceği zaman 

içinde keşfedildikçe, egemen anlatım yapısına karşı gelişen belgesel sinema yöntemi 

                                                 
1 Paul Rotha, Belgesel Sinema, Đbrahim Şener (Çev.),Đstanbul Đz Düşüm Yayınları, Haziran, 2000, s.50 
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ortaya çıkar. Kameranın görüntüleri kaydedebilme özelliği, gerçek dünyanın kapılarını 

sinemaya açar. Malzemesini üzerinde yaşadığımız dünyadan, gerçek yerlerden ve 

gerçek insanlardan alan belgesel sinema, oluşturucu öğelerinin kolay bulunabilir olması 

sebebiyle de bir çok genç sinemacıyı etrafında toplar. Lumiere’ler ilk filmlerini 

yaparlarken, belgesel film yapma amacı tabii ki gütmezler. Ancak, filmlerinin genel 

planlarıyla gündelik hayatın ayrıntılarını belgeler niteliği, kameranın bu büyülü 

özelliğinin fark edilmesini sağlar. Kameranın güncel ve gerçek olanı kaydedebilirlik 

özelliği hakim sinema anlayışına belgesel film türüyle bir alternatif sunar.  

 

 Tarihsel olarak bir başlangıç noktası gerekirse, 1920 yılında Amerikalı 

yönetmen Robert Flaherty tarafından gerçekleştirilen Kuzeyli Nanook / Nanook of the 

North filmi, gerçek anlamda belgesel sinemanın ilk örneği olarak gösterilebilir. Bu 

örneği Avrupa’nın bir çok ülkesinde yapılan farklı farklı filmler takip eder. John 

Grierson’un Đngiltere’de 1929 yılında gerçekleştirdiği Balıkçı Tekneleri / The Drifters 

bu filmlerden biridir. John Grierson, Đngiltere’de belgesel sinemanın gelişimine 

sağlayacağı katkılar açısından çok önemli bir yere sahip olan Đngiliz Belge Okulu’ nun 

da kuruculuğun üstlenmiştir. Bu yıllarda, belgesel sinemaya eğilim oldukça artmıştır. 

Yönetmenler, belgesel sinemaya dair manifestolar yayınlar ve türün özellikleri ve 

ilkelerine ilişkin açıklamalar yapılır. Bu gelişmeler doğrultusunda belgesel sinema ticari 

anlamda da gelişmeler sağlar. Đdeolojilerini ve siyasi eğilimlerini kitlelere benimsetmek 

isteyen yapımcılar ve devletler bu sinema türüne destek vermeye başlar. Belgesel 

sinema da bu doğrultuda kendi içerisinde farklı türleri doğurmaya başlar.  

 

 Bu türler arasında, yaşanılan çevrenin gündelik ayrıntılarının ve kent 

yaşantısının detaylarının sunulduğu gerçekçi kent belgeselleri dikkati çeker. Bu 

belgeseller, şehir yaşantısının bir günü üzerine kurulu, kentlerin ekonomik, sosyal, 

kültürel ve politik yapılarını belgeleyen belgesellerdir. Seyircinin kentte yaşayan 

insanın gündelik alışkanlıklarına, toplumsal çeşitliliklere ve kentin mimari dokusuna 

tanıklık etmesini de amaçlayan bu tür filmlerin en bilinen örneği Walther Ruttman’ın 

Berlin: Bir Büyük Kent Senfonisi filmidir. Bu filmin kentin hızını, dinamizmini, 

kaosunu yansıtan içreiksel ve biçimsel özellikleri bir senfoni hissi yaratır. Bu film, 



 X 

kendisinden sonra gelecek gündelik hayatı belgelemeyi amaçlayan kent belgesellerine 

de adını verir ve senfonik şehir belgeseli türü ortaya çıkar.  

 

 Rusya’da Dziga Vertov’un geliştirdiği sinema-göz kuramına göre de kamera 

şehrin sokaklarında adeta bir göz gibi dolanarak kente dair detayları belgemeliydi. 

Ruttmann’ın Berlin filminden hemen sonra Vertov’un Moskova sokaklarında 

gerçekleştirdiği Film Kameralı Adam filmi, kentin gündelik hayatının kaydedilmesi 

üzerine geliştirdiğ sine-cite kuramını geliştiren Siegfried Kracauer, yönetmenin kenti 

sadece göstermeyerek aynı zamanda politik duruşu çerçevesinde yorumlamasından 

ötürü daha başarılı bulur. Sinema tarihi boyunca, kenti konu alan belgeseller, politik bir 

amaçla ya da sadece kentin gündelik hayatının büyüsünü belgelemek adına olsun, 

yaşanılan mekanın hissedilmesini ve kenti oluşturan farlı özelliklere sahip bireylerin 

fark edilmesini sağlar. 

 

 ‘’YOLCU’’ filmi, Türkiye’nin, içinde her kültürden insanın yaşadığı en 

kalabalık kenti Đstanbul’un ve bu kentin içinde var olmaya çalışan bir jonglör’ ün 

filmidir. Kentin unutulan özelliklerinin, her gün görülüp de artık farkına bile 

varılamayan ayrıntılarının belgelendiği, bunu yaparken de tarihsel süreç içerisinde 

değişimlere uğrayarak sürdürülen bir mesleği icra eden jonglör Kerem Eser’in hayatını 

belgeler.  
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1.BELGESEL SĐNEMADA KENT OLGUSU 

 

 

 1.1. Belgesel Sinema Nedir? 

       

        Belgesel sinemanın doğuşu sinemanın doğuşuyla eş zamanlıdır. Bunun nedeni 

sinema tarihinin ilk filmlerinin belgesel yapıda olmalarıdır. Bu nedenle belgesel 

filmlere sinemanın ilk ürünleridir denebilir. 

 

Belgesel sinemanın yüzyıla yakın zamandır pek çok tanımı yapılmıştır ve 

belgesel yapı , hareketli görüntü adına bir çok alanda  – konulu sinema filmleri, haber 

filmleri, televizyon yapımları -  kullanılmıştır. Bu anlamda ‘’ belgesel ( documentary ) 

‘’ sözcüğü çokça da istismar edilmiştir. Genel olarak belgesel film, ağır, sıkıcı, 

eğlenceden uzak, insani duyguların ağırlıkta olmadığı bir tür olarak görülse de bu 

anlayış tamamen yanlıştır. Aksine belgesel film, konusunu hayatın kendisinden alan, 

temelinde ‘gerçek’ in bulunduğu, kurgusal olmayan bir türdür.  

 

Belgesel film yönetmeni, Joris Ivens’ e göre belgesel, sinema sanatının 

bilincidir. Belgesel Filmin amacı bildirmek, eğitmek, inandırmak, coşturmak, 

hareketlendirmek, isteklendirmek ve esinlenmektir.1 

 

Philippe Dunne belgesel filmi, ‘’doğası gereği deneysel ve yaratıcı olan’’ olarak 

tanımlar. Dunne, genel kanının aksine, belgesel de oyuncuların da kullanılabileceğini 

söyler: ‘’Belgesel düş ya da gerçekle ilgilenebilir. Metin olur ya da olmaz. Fakat 

belgesellerin bir tek ortak yanı vardır, kesin bir gereksinimden doğarlar. Belgeseller, bir 

düşün silahıdırlar ve hemen her zaman propaganda aracıdırlar.’’2 

 

 

                                                 
1 Sedat Cereci, Belgesel Film, Şule Yayınları, Đstanbul, Aralık, 1997,s.12 
2 Esin Coşkun, Dünya Sinemasında Akımlar,Đstanbul, Đz Düşüm Yayınları, Ekim, 2003, s.129 
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Paul Rotha’ya göre ise belgesel film, film tekniğinin tanıdığı olanaklar 

kapsamında, çağdaş düşünceyi her yönüyle açıkça ortaya koymak ve düzenlemek için 

en etkin yoldur.3 

 

Đngiliz Belge Okulu’nun kurucusu John Grierson belgeseli, ‘gerçeklerin yaratıcı 

yapımı ‘ diye niteler.4 Belgesel ( documentary ) kelimesini sinema literatürüne sokan ilk 

isim de yine John Grierson olmuştur. Türk Dil Kurumu’nun Sinema Terimleri 

Sözlüğü’nde ise belgesel film, ‘ Gerçek yaşam olaylarının kendi çevresi ve oluş biçimi 

içerisinde ya da gerçeğe uygun bir biçimde sonradan yapılma, dekor ve yer içinde 

işlenen ( görüntülenen ) ve genellikle belirli bir amacı yansıtan film türüdür ‘ şeklinde 

tanımlanmıştır.5 

 

Nijat Özön ise, ‘ Belgesel sinema, sinemacının gerçeğe bağlılığından doğmuştur. 

Yapıntıya yer vermeyen ya da pek az yer veren, gerecini, konusunu doğrudan doğadan 

alan, dışımızdaki dünyayı gerçeğe elden geldiğince uyarak nesnel bir tutumla 

yansıtmaya çalışan türdür’ demiştir.6 

 

Tüm bu tanımlardan yola çıkarak belgesel filmi, konusunun ana eksenini 

gerçeklerin oluşturduğu, kurgusal olmayan, belgelemeyi, bilgilendirmeyi ve 

hatıralamayı amaçlayan ve bununla birlikte estetik bir bütünlüğü de içerisinde 

barındıran bir tür olarak tanımlayabiliriz. 

Belgesel film, tüm bu niteliklere sahip olması gerektiğinin yanında aynı zamanda, 

konusunu gerçekten ve de ‘insan’ dan alması sebebiyle hassas ve özenli de olmalıdır. 

Bu anlamda belgeselin yukarıda sayılan tüm niteliklerinin yanında etik olma özelliğini 

de taşıması gerekmektedir.  Gerçekler ve insan seyirciye hem en yakın hem de seyirci 

için en çok tehlike arz eden konulardır.  

                                                 
3 Simten Gündeş, Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi Türkiye’ye Yansıması,Đstanbul, Alfa Basım Yayın 
Dağıtım, Aralık 1998, s.18 
4 Bülent Vardar, Belgesel Sinema Eğitimi ve Belgesel Sinema Đle Eğitim, www.belgeselfilm.com 
5 www.tdksozluk.com 
6 Nijat Özön, Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları,Ankara, 1981, s.37 
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 Bu doğrultuda belgesel, hayata dair konuları belgelerken detaylara inmeli, hayatı 

olduğu gibi görüntülemeli ve bunu yaparken etik ve estetik değerlerden 

uzaklaşmamalıdır.  

 

1.2. Belgesel Sinemanın Amacı ve Đlkeleri 

 

Sinemadaki her eğilim, dönemin toplumsal ve politik yapısını yansıtır. Onlar da 

öyle ya da böyle mevcut ekonomik koşulların yansımasıdır. Farklı ve bağımsız bir 

yapım türü olan belgesel yöntemi toplumsal duyum ve felsefi düşünceleri, öykülü 

filmlerin eğlence dünyasından biraz farklı olarak yorumlanması anlamına gelmektedir.7 

 

Belgesel filmlerin, bizlere tanıdık olgu ve insanların yaşantısını sunmak gibi bir 

işlevi vardır. Belgesel dünyası, bir ticaret, bir endüstri, tarım, halk hizmetleri, iletişim, 

sağlık ve barınma dünyasının ta kendisidir. Bu, erkeklerin ve kadınların, çalışma ve boş 

zamanların dünyasıdır. Topluma karşı olan sorumlulukların ve vaatlerin dünyasıdır. 

Toplumu denetim altında tutan ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemlerin dünyasıdır.8 

 

Belgesel sinema, sosyal durumun ve yaşantının günlük algılamalarına bir bilinç 

katmaktadır. Bunu yaparken, estetik algılama ve sosyal ahlak (etik) oluşumları da 

belgesel film kuramı içinde yer alır. 9 

 

Belgesel sinema, hayatın içinden seçip çıkarılmış bir konuya yaklaşımı belirler. 

Bu yaklaşımı belirleyenler ise, yapımcılar ve yönetmenlerdir. Yapımcının taşıdığı amaç 

ve yönetmenin tarzı harmanlanarak ortaya bir film konulur. Bu nedenle ortaya konulan 

film, taşınan amaçlar ve belli bir tarzın belirlediği bir yaklaşımı yansıtır seyirciye. 

Belirlenen ‘gerçek’  yapımcının konuya ilişkin düşünceleri doğrultusunda belgelenir.  

 

 

                                                 
7 Paul Rotha, A.g.k,s.79 
8 Paul Rotha, A.g.k,s.18 
9 Dudley Andrew, Sinema Kuramları,Đbrahim Şener (Çev.), Đstanbul Đz Düşüm Yayınları, Kasım, 2000, 
s.118 
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Bu yüzden, yapımcı ve yönetmen, toplumsal gerçekleri göz önünde 

bulundurarak, özenle işlemelidir belgesel filmi. Bu anlamda belgesel film bir çokları 

tarafından sinema türlerinin en önemlisi sayılmakta ve esas amacının canlı ve toplumsal 

olaylarla ilgilenmesi olduğunu vurgulanmıştır.  

 

Paul Rotha’ya göre belgesel filmin en önemli görevleri şunlardır: 

 

• Halk ve onun sorunlarını göz önüne sermek 

• Halkın bir bölümünü diğerine tanıtmak 

• Çağdaş toplumun bütün karşıt yanlarını kapsayan daha derin ve anlayışlı 

çözümlemeler yapmak 

• Güçsüzlükleri araştırmak 

• Olayları bildirmek 

• Deneyleri dramatize etmek 

• Toplumun egemen sınıfı arasında daha geniş ve içten bir anlayış 

yaymak.10 

 

Belgesel filmler, egemen toplum tarafından henüz konuşulmamış, göz ardı 

edilmiş, unutulmuş olayları ve karakterleri ele alarak, toplumu fark etmedikleri ve es 

geçtikleri gerçek hikayelerden, toplumsal sorunlardan haberdar eder. Bunu yaparken 

de bilinç oluşturmayı ve çözüm arayışına gidilmesini hedefler. Belgesel film, bu 

anlamda harekete geçirmeyi de amaçlar. 

 

Ancak bunu yaparken, tarafsız olmayı ilke edinmelidir. Belgesel film, 

çoğunlukla fikirleri karşılaştırmalı olarak değerlendirir. Bu çoklu bakış açısı biçimi, 

demokratik bir ortam oluşmasını, ortaya konan toplumsak sorunların, konuların ve 

olayların kişiselleşmemesini sağlar.  

 

 

 

                                                 
10 Simten Gündeş, A.g.k,s.18 
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Belgesel film, Aristotales’in Poetika’sında ortaya attığı ve yüzyıllarca tiyatro ve 

dram sanatının en önemli kuramı haline geldikten sonra sinema sanatının doğmasıyla 

birlikte egemen sinemanın en büyük kozuna dönüşen mimesis ( özdeşleşme ) 

kavramını artı değere dönüştürmüş, izleyicinin gerçek kişilerle özdeşleşmesini 

amaçlayarak, toplumsal sorunlar ve olaylarla ilgili bir bilinç yaratmaya çalışır. Bu 

bilinç yaratılırken, belgesel film sosyal ve politik bir duruş sergilemeli ancak direk 

olarak politik bir tavır da taşımamalıdır.  

 

Belgeseller, belli bir amaca hizmet etmektedirler. Bu, bir propaganda 

gereksinimi nedeniyle olabildiği gibi, modern deneyimlerin yüzeyinin ortaya 

konulması şeklinde de olabilmektedir.11 

 

1.3. Belgesel Film Türleri 

 

Biçimsel açıdan bir çok türde değerlendirebileceğimiz belgesel filmler, içerik 

açısından ele alındığında karşımıza çok çeşitli türler çıkar. Biçimsel olarak 

incelendiğinde, gerçek olaylardan yola çıkarak yapılan klasik belgesel yapısının yanı 

sıra dramatik belgeseller de karşımıza çıkar. Dramatik belgeseller, konusunu öykülü 

filmlerin çatısını oluşturan dramatik yapıyı kullanır, ancak bu belgeselleri öykülü 

filmlerden ayıran, yine gerçek olayların yansıtılması ve bu olayların doğal 

mekanlarında ve gerçek kişilerle sunulmasıdır. 

 

Đçeriksel açıdan incelendiğinde ise, belgesel filmin konusunu hayattan 

aldığını göz önünde bulundurarak, pek çok farklı türde sınıflandırabiliriz.  

 

1.3.1. Toplumsal Belgeseller 

 

Bu tür belgeseller, toplum yaşamını geçmişi ve geleceğiyle, sorunlarını 

ortaya koyarak, çözümler arayarak, bir toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde 

ortaya koyan belgesellerdir. Toplumsal belgeseller, toplumun en elzem yapıtaşı olan 

                                                 
11 Michael Rabiger, Directing The Documentary,London,Focal Press, 1998, s.14 
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’ insan’ tarafından  ortaya konduğundan, toplumun gelişmesi, ilerlemesi ve toplumu 

oluşturan bireylerin refahını sağlayabilmek için kullanılabilecek en önemli 

araçlardır.  

 

Paul Rotha da belgesel sinemanın ilkeleri üzerine sıraladığı maddelerin hemen 

hepsinde, belgesel filmin toplumsal boyutlarından bahsetmiş, toplumun egemen sınıfı 

ile diğer sınıfları arasında bir köprü oluşturulması gerektiğini vurgulamış ve belgesel 

sinemanın yaşayan toplumsal olaylarla ilgilenmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplumsal 

Belgesel türü, bu anlamda belgesel filmlerin en önemli türlerinden birisidir.  

 

1.3.2. Doğa Belgeselleri 

 

Doğa Belgeselleri, doğanın bilinmeyen yanlarını, özelliklerini, doğada 

bulunan canlıların bilinmeyen yaşamlarını ve doğa harikalarını tanıtmayı ve 

izleyiciyi bilgilendirmeyi hedefler. Bu tür filmlerde çevrenin yansıtılmasında ses ve 

renk önceliklidir.12 Doğa belgeselleri, doğanın bilinmeyen güzelliklerini ve 

canlılarını izleyiciye tanıtmayı amaçlarken, artistik bir yaklaşımı da gerektirir. Bu 

tür belgesel filmler, görsel zenginliklerin ön planda olduğu belgeseller olduğundan, 

halkın da en çok takip edebildiği belgesellerdir. Đşlenilen konuların gündelik 

hayattan uzak bir dünyanın özelliklerini içermesinden ve estetik öğelerin de yoğun 

olarak kullanılmasından ötürü, televizyon kanallarının da tercih ettiği bu tür 

belgeseller, günümüzde halka en çok ulaşan belgesel film türüdür. 

 

1.3.3.  Bilimsel Belgeseller 

 

Öğretme ve bilgilendirme niteliklerini taşıyan bu tür belgeseller, 

belgeselcinin öğrenme ortamını yaratmak gibi bir sorumluluğunu taşır. Bilimsel 

araştırma ve sonuçlarını n önceden tasarlanmış örneklemelerini, seyircinin 

anlayabileceği bir dilde ortaya koyan bu tür belgesellerde animasyon ve çizim 

tekniğinden de faydalanılabilir. Bilimsel belgeseller günümüzde diğer belgesel 

                                                 
12 Sedat Cereci,A.g.k.s.28 
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türlerinden daha fazla seyirciye ulaşabilen belgeseller olduğundan, ders ve öğretim 

amaçlı bir araç özelliklerine uygun olarak hazırlanarak, eğitim ilkelerine uygun 

olarak gerçekleştirilir. 13 

 

Bilimsel olayların halktan uzak ve anlaşılması güç konular oldukları var 

sayılırsa, amacının öğretmek olduğunu belirttiğimiz bilimsel belgeseller, izleyicinin 

ilgisini çekecek ve dikkatini canlı tutabilecek görüntüleri elde etmeli ve bunun yanında 

bilimsel gerçeği saptırmadan titizlikle sunmalıdır. Grierson, bu tür filmlerin belgesel 

film sanatına katkıda bulunup bulunmamasını tartışarak, bunların eğlence, eğitim ve 

propaganda bakımından değer taşıması gerektiğini, ancak bunun da bir sınırı olması 

gerektiğini söylemektedir. 14 

 

 

1.3.4. Propaganda Belgeselleri 

 

Birey ya da toplulukların belli bir görüş ya da amaç doğrultusunda 

etkilenecekleri biçimde bilgilendirmesi olarak niteleyebileceğimiz propaganda, 

zamanla belgesel sinemanın temel araçlarından biri haline gelmiştir.  Genel olarak 

tanıtma, bilgilendirmei eğitim ve amaçlanan doğrultuda etkileme niteliklerini içeren 

propaganda belgeselleri geçmişte de görüldüğü gibi, günümüzde de belgesel 

filmlerin önemli bir türü olmaktadır.15 John Grierson, ‘’Sinemayı bir kürsü  olarak 

görüyor ve onu bir propaganda aracı olarak kullanıyorum; ve böylece sinemanın 

sarsılmaz felsefesinin geniş alanlara yayılacağını düşünüyorum’’ demiştir. 16 

 

Sovyetler Birliği’nde ise Ekim Devrimi’ni izleyen yıllarda, devlet 

denetimindeki sinema okulları, sinemanın propagandacı bir işlev yüklenmesini ilk 

edinmiştir.‘’ Burada propaganda yapmanın tek amacı yeni oluşturulan birliğin gücünün 

ortaya konulmasıdır. Đşçi Devrimi ile ilgili olarak, dağıtımı geniş ölçeklerde yapılan 

                                                 
13. Simten Gündeş, A.g.k.s.29 
14. Simten Gündeş, A.g.k.s. 30 
15 Bilgin Adalı, Belgesel Sinema: Belgesel Sinemanın Doğuşu, Đngiliz Belgesel Okulu ve Türk 
Belgesel Sineması, Đstanbul, Hil Yayınları, 1986, s.32 
16 Paul Rotha, A.g.k,s.30 
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dramatik ve belgesel filmler üretilmiştir. Devlet böylece insanların yeni toplumsal 

inanışlara karşı uyumlu olmalarını amaçlamaktadır.’’17 

 

Yapılan imgesel ve belgesel filmler Sovyet Devrimi ve sosyalizm hakkında 

halkı bilinçlendirmek, yönlendirmek ve aydınlatmak amacını taşımış, bu anlamda 

eğitici bir rol üstlenmiştir. 

 

2. Dünya Savaşı’ndan sonra çokça yapılır hale gelen propaganda belgeselleri, 

önceleri eğitim amacıyla kullanılırken daha sonraları belgesel niteliğini kaybederek 

yozlaşmıştır. Radyodan sonra televizyonun da evlere girmesiyle birlikte 

dezenformasyon yöntemi uygulanarak halkı bilinçlendirmek yerine, gerçeği 

değiştirerek taraflı bilinçler oluşturmak amacıyla kullanılır hale gelen propaganda 

belgeselleri, özellikle Nazi Almanya’sında çokça yapılmıştır. 2. Dünya Savaşı 

sırasında, geniş halk kitlelerini etkilemek amacıyla yapılan belgesel filmler, ideolojik 

savaş adına kullanılan en etkili silahtı.  

 

 

   1.4. Belgesel Sinemanın Doğuşu 

   

   1.4.1. Gündelik Hayatı Belgelemenin Tarihi 

     

Đnsan yeryüzünde var olduğundan beri, yaşadığı hayatı belgelemeye 

çalışmıştır. Bu çaba, ilk çağlarda mağara duvarlarındaki çizimlerde kendini 

göstermiştir.  

 

Geç paleotik çağda, Đspanya’nın Cantabria Dağı’ndaki ve Güney Fransa’daki 

mağaraların duvarlarındaki çizgi labirentleri ilk çizim örnekleri sayılabilir. Görüntü 

belgelemenin bir diğer örneği de, minyatürlerdir. Minyatür, doğu ve batı dünyasında 

                                                 
17 Paul Rotha, Sinema Tarihi- Ülke Sinemaları, Đstanbul, Sistem Yayıncılık, Nisan, 1996, s.47 
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çok eski zamanlardan beri bilinen, farklı zeminler üzerine uygulanan küçük boyutlu 

bir resim sanatıdır. 18 

 

Görüntülü belgelemenin, insanlık tarihi boyunca kaydettiği en büyük aşama 

belki de bugünkü film teknolojisinin temelini oluşturan, 19. yüzyılın en büyük 

buluşu fotoğraftır. 19 Fotoğraf bugünlerde, gündelik hayatın ve gerçeğin bir belgesi 

haline gelmiş ve daha da gelişerek ‘ fotoğraf sanatı’ deyişini de tartışmalı olsa da 

kazanmıştır.  

 

Hareketli görüntüler, resimsel ( çizime dayalı ) sanatlarla temelde büyük 

yakınlıklar ve benzerlikler taşımıştır. Sinema ilk zamanlarında, resim sanatıyla belli 

bir ölçüye kadar rekabet edebildi. Ancak, teknolojik iletişim araçlarının sınırlı ama 

hayati bir yönden resme ve çizime üstün olduğu açıkça görüldü, bu araçlar dünyanın 

görüntülerini doğrudan kaydedebiliyorlardı.  

 

Đnsanlık tarihinin başından günümüze kadar gelişen ve farklı farklı formlarda 

ortaya çıkan hayatı belgeleme güdüsü, toplumsal, ekonomik ve teknolojik şartların 

gelişmesiyle farklı ‘güdülere’ hizmet eder hale gelmiş olsa da, yaşanılan hayatı ve anı 

belgelemek, hatıralamak, sonrakilere olanlara dair belgeler bırakmak, insanın her 

zaman en büyük amaçlarından biri olmuş ve bu hayatın devamlılığı için de 

gerekliliğini korumuştur.  

 

1.4.2. Hareketli Görüntüye Geçiş ve Đlk Belgesel Görüntüler 

 

Fotoğrafın 19. yüzyılın başında bulunmasıyla birlikte ve sinematografa giden 

yol da açılmış oldu. Fotoğraf, gerçeği en doğal haliyle ve doğrudan kopya ederek 

belgelemeye hizmet etti. Anlar ve nesneler, insan eli ve gözüyle değil, bilimsel 

kurallara dayalı olarak geliştirilmiş makineler aracılığıyla tespit edilir oldu. Ancak 

fotoğrafın ardından icat edilen, sinematograf durağan anları değil, eylemleri, 

süreçleri kaydedip yineleyen bir araç olarak kopyalama olgusunu daha ileri bir 

                                                 
18 Sedat Cereci, A.g.k,s.29 
19 Sedat Cereci, A.g.k., s.30 
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noktaya ulaştırdı.20 Fotoğrafın kullanım alanlarının farklılaşması ve gelişmesi 

sinematografın sinyallerini vermeye başlamıştı.  

 

Fotoğraf, sadece nesneleri ve anları durağan hallerine hapsolmuş bir şekilde 

kaydetmesinin dışında, kullanım sınırları zorlanarak, nesnelerin hareketli hallerini de 

kaydetmeye başladı.  

 

Buna en güzel örnek, Edward Muybridge’ in koşan atlarla ilgili fotoğrafları ve 

bunları çekerken ki kullandığı yöntemdir. Bu yöntem fotoğraftan sinematografa geçiş 

sürecinin en önemli köşe taşlarından biri olmuştur.  

 

Muybridge, bir yarış pistine yan yana yerleştirdiği yirmi dört fotoğraf 

makinesinden oluşan bir sistem kurmuş ve dörtnala koşan atın çok kısa aralıklarla 

yirmi dört poz fotoğrafını çekerek, ayakların kısa bir süre içinde tümüyle yerden 

kesildiğini kanıtlamıştır.21 Bu yöntem, ortaya koyduğu kanıtın ötesinde, sürekliliği 

olan, bir başı ve sonu olan yaşayan, hareketi hissettiren fotoğraflardan oluşan bir 

sekans oluşturmuştur. Muybridge, bu alandaki çalışmalarını sürdürmüş, havan 

hareketlerini fotoğraflarıyla incelenmiş, bunları bir de kitapta toplamıştır. 

 

Muybridge gibi birçok isim, fotoğrafın tekniklerini ve sınırlarını zorlayarak, 

onu geliştirmeye devam etmişlerdir. Tüm bunların sonucunda, sinema sözcüğünün 

evrensel olarak kabulüne neden olan Lumiere’lerin Sinematografı ortaya çıkar.  

 

1895 yılında Paris’te Capucine Bulvarı 14  numaradaki Grand Cafe’ de kendi 

icatları olan ilk sinematograf gösterimini düzenleyen Lumiereler yaptıkları işin 

sürekliliğinden çok emin olmadılar önceleri. Bilet karşılığında yapılan ilk 

gösterimde 10 film gösterildi. Lumierelerin filmleri gerçek hayattan kesitler sunan, 

kısa belgelerdi. Sinema tarihinin ilk filmleri olarak adlandırılan bu filmler aslında 

belgesel sinema tarihinin de başlangıcını oluşturan ilk belge görüntüler oldular.  

 

                                                 
20 Nilgün Abisel,Sessiz Sinema,Đstanbul, Om Yayınevi, 2003, s.20 
21 Nilgün Abisel, A.g.k, s.23 
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Dramatik bir anlatısı olmayan, sadece birbirinden farklı anların hareketli 

kayıtlarından oluşan bu filmler seyircilerin büyük ilgilerini çekti. Öyle ki ilk 

gösterimlerde, perde de gördüklerini gerçek sanarak salonlardan kaçan seyirciler, 

sinema tarihi boyunca hep anlatılagelmiştir. Đnsanlar, kendi doğal hallerini hiçbir 

müdahale ve durağanlık olmadan birebir perdede ilk defa gördüklerinde, bu 

görüntülerin sinema sanatının ilk adımı olduğunu, günümüzdeki halini alacağını 

kimse hayal bile edemiyordu.  

 

Louis Lumiere’ in 1895’te yaptığı ilk filmler, iyi düzenlenmiş, taze ve özgür 

bir hava taşıyan durağan çerçeveli tek çekimlerden oluşmuştur. 22 Bu filmlerden en 

önemlisi seyircilerin üzerinde yarattığı büyük etkiyle öne çıkan ‘ Trenin Gara Girişi’ 

dir ( L’arrive d’un train en gare, 1897 ). Bu filmlerdeki gerçekçi yaklaşım ve 

belgesel yapı sonraki yıllarda belgesel sinemanın ilerlemesine ve gerçekçilik 

akımlarının doğmasına öncülük etmiştir. 

 

            1.4.3. Đlk Belge Görüntülere Örnek Olarak Lumiere Filmleri ve Lumiere 

Filmlerinde Kentin Kullanımı 

  

Lumiere’in 1895-1897 yılları arasında yaptığı onlarca film, belgesel sinemanın 

ilk örnekleri olarak kabul edilmiş ve Louis Lumiere belgesel sinemanın babası 

sıfatını kazanmıştır.  

 

 Lumiere 1948 yılında ölünceye kadar, sinema üzerine yaptığı çeşitli buluşların 

yanında 60 kadar film yönetip, 2000 kadar belgesel filmin yapımcılığını da üstlenmiştir. 

Lumiere’in önemli filmlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Fabrikalardan Çıkış 

( La Sortie Des Usines, 1895 ), Bahçıvan ( Le Jardidinier ), Bebeğin Yemeği (Le repas 

de Bebe ), Cambazlık ( La voltige ), Gemiden Đniş ( Debarquement ).23 

 

                                                 
22 Nilgün Abisel, A.g.k, s. 32 
23. Simten Gündeş, A.g.k,s.12  
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 Lumiere filmlerinde, gerçek mekanları kullanmıştır. Bu mekanların en başında 

yaşadığı kent gelir. Lumiere filmleriyle karşılaştıklarında seyirciler, içinde yaşadıkları, 

nefes aldıkları, çalıştıkları, bir yerden bir yere koşuşturdukları kentle de karşılaştılar.  

 

Lumiere’lerin filmleri, gerçekliğin yanılsaması değil, ta kendisiydi. Đnsanlar ilk 

kez evlerinin, aile yaşamlarının, yüz ifadelerinin, el kol hareketlerinin, yürümelerinin, 

bir cafede oturmalarının, kahve içmelerinin vb. şekillerini görme şansı buldular. Paris 

bulvarlarının flaneur’leri, berduşları, rüzgarda titreyen yapraklar gibi şeyler belgesel 

film anlatım dalgalarının en mükemmel örnekleriydi.24 

 

Fabrikalardan Çıkış filmiyle birlikte yığınlar belki de ilk defa modern kentin çok 

önemli karakterlerinden biri olan fabrikaların çalışma sistemini, oradan çıkan insanların 

yüz ifadelerinde gördüler. Kentlerinde demir alan bir geminin heybetini, kentte yaşayan 

insanların yoğunluğunu, kentin kalabalığını, hızını o kısacık görüntülerde fark ettiler. 

Hepsi değil ama bir bölümü kent gerçeğini yansıtmayı hedefleyen bu filmler, kenti onu 

oluşturan modernitenin en büyük kahramanları ‘ gerçek insanlar’  ile birlikte 

görüntüledi. 

 

 Lumiere filmlerinin yaptığı bir şey de o zamanın kent mimarisini belgelemek 

olmuştur. Filmlerinin arasında seyircide yarattığı etki nedeniyle en ünlü olanı 1897 

yılında çektikleri Trenin Gara Girişi’dir. Bu kısa filmde, trenin hareketini diyagonal bir 

kompozisyon içinde görüntülemiş, çerçeveyi günlük yaşamın ayrıntılarıyla da 

zengileştirmişti.25 

 

Sinema, Lumiere Kardeşler’in filmleriyle başlayarak günümüze kadar kentsel 

mimarinin bir tanığıdır; hatta kentsel kültürel turizmin de harika bir reklam aracıdır. 26 

 

1896’da New York’ da çekilen Broadway At Union Square filmi, 

Lumiere’lerin kent yaşamının akışkanlığını, hızını, kaos ortamını o zamanların 

                                                 
24 Mehmet Öztürk, Sinemasal Kentler, Đstanbul, Don Kişot Yayınları, 2006, s. 122 
25 Nilgün Abisel, A.g.k, s.34 
26 Mehmet Öztürk, A.g.k, s.19 
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mimarisi içerisinde yansıttıkları bir filmdir. Bu belge görüntüler, şimdinin New 

York’uyla karşılaştırıldığında hem bir kanıt hem de bir hatıra niteliğini taşır.  

 

Lumiere’lerin kent atmosferini ve gerçekliğini yansıtan ilk filmleri hiç 

kuşkusuz turizme de katkı sağlamıştı o yıllarda. Sinemanın uzakları yakın ettiği 

gerçeği ilk yıllarında kendini göstermiş, kent ortamları gezici sinematograflar 

sayesinde diğer dünyalılara sunulmuş, adeta kentlerin reklamları yapılmıştır.  

 

 

1.5. Belgesel Sinemanın Gelişimi 

 

1.5.1 Robert Flaherty ve Nanook of the North 

 

Lumiereler’ in çektiği filmler ilk belge görüntülere örnek olarak gösterilebilir 

ancak, modern anlamda sinema tarihinin ilk belgesel filmi Robert Flaherty’ nin 

Nanook of the North ( Kuzeyli Nanook ) ‘dur.  

 

Flaherty, Nanook of the North’u 1922 yılında çekmiştir. Bu yıllar, dünyanın 

farklı farklı ülkelerinde de gerçeği kaydetmeye yönelik eğilimlerin filizlendiği ve bu 

anlamda sinema tarihinin en önemli akımlarının doğduğu yıllardır.   

 

Flaherty, 1910 – 1916 yılları arasında sinemayla uzaktan yakından alakalı 

olmayan  mesleğiyle ilgili olarak bulunduğu Hudson Körfezinde Eskimo kültürüyle 

tanışır ve bu kültüre ilgi duymaya başlar. Bu yıllarda, Flaherty, kamerasını da alarak, 

Eskimo kültürüne dair filmler çeker. Ancak çektiği filmlerin bir kısmı  kurgu 

aşamasında bir yangın sonucunda yok olur. Kalan filmlerle yaptığı gelişigüzel kurgu 

ise seyirciler tarafından beğenilmez ve başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun üzerine, 

yönetmen, projesine tekrar başlar.27  

 

                                                 
27 Simten Gündeş, A.g.k, s.37 
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Devamlılığı ve bir öyküsü olmasına karar verdiği filmi için Flaherty, 

öncelikle bir Eskimo ailesi seçer. Film, bu ailenin yaşam koşullarını gerçekçi bir 

anlatımla ve ailenin yaşadığı doğal ortamlarında gözler önüne serer. Yönetmen,  

medeniyetten ve dünya nimetlerinden uzak, doğaya karşı adeta bir yaşam savaşı 

veren Eskimo ailesinin gerçek dramını , film sürecinde kendi oluşturduğu keşif 

yöntemiyle belgelemiştir.  

 

Öykü, yerel bir olaydan yola çıkılarak bir kültürün filmleştirilmesi şeklinde 

hayat bulmuştur. Bu filmde, hiçbir zaman için bireysel çıkışlar bir plan olarak 

yoktur. Plan, gerçekliğin kendisinden kaynaklanmaktadır. Bu filmde var olan birey, 

geniş ve nesnel bir duruma, insan boyutunun katılması anlamına gelmektedir.28 

 

Flaherty, önceden yazılmış senaryoların yerine, o çevredeki doğayı ve 

insanın yaşam biçimini tanımaya çalışarak bulunduğu ortamda filmini 

oluşturmuştur. 29 

 

Film çekim süreci boyunca, yönetmen, bu kültürün içinde yaşamış, ailenin 

içinde bulunduğu zorlukları yaşamış ve özümsemiştir. Bu özümseyiş, filme 

gerçekliğin yanında insani ve duygusal bir boyut da kazandırmıştır.  

 

Ancak bu duygusallık, süreç boyunca, yönetmenin dışarıdan bir göz değil, 

adeta bir Eskimo gibi yaşamasından ötürü teşhir ve acındırma boyutlarına 

çıkmamıştır. Filmde, eskimoların, gündelik hayatlarını sürdürmeye çalışırken 

karşılaştıkları, iklime, ekonomiye ve doğaya bağlı tüm şartlar insani bir dille 

anlatışmış ve bu kültürün dünyadaki diğer insanlarca da tanınmasını sağlamıştır.  

 

Gerçek insanları, kendi doğal ortamlarında ve doğal şartlarıyla kameraya 

almasından ötürü Flaherty’nin bu çalışması, Sinema Gerçek akımına her zaman yakın 

bulunmuş ve ilk örnekleri arasında gösterilmiştir. Flaherty filmlerinde, plansız ve 

notsuz, o anda duyarak ve yaratarak çalışıyordu. Onun yöntemi, yaşamın en önemli 

                                                 
28 Dudley Andrew,A.g.k, s.118 
29 Simten Gündeş, A.g.k, s. 38 
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örneklerini yakalayabilmek için tümüyle bu kültürlerin içine dalmayı, kendini adamayı 

gerektirdi. O’nun tüm bu çabalarının amacı kaybolmaya yüz tutan ilkel insan 

topluluklarının yaşamlarını belgelemekti. Bu da ancak sinema alıcısı ile daha inandırıcı 

ve geniş kitlelere seslenebilecek türde yapılabilirdi.  

 

Flaherty, tüm filmlerinde geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmaya çalışmış 

ve bunu romantik bir yaklaşım içerisinde gerçekleştirmiştir. Böylelikle gerçek 

insanların yaşadığı gerçek olayları lirik bir anlatım içinde görüntülemiştir. 

 

Bir kürk firmasının sponsorluğunda çekilmiş olmasına rağmen, ticari kaygıları 

asla ön planda olmayan, unutulan ve göz ardı edilen ‘insan’ı hatırlatmaya, diğer dünya 

insanlarının üzerinde yaşadıkları gezegenle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan 

film, hem izleyici açısından hem de belgesel sinemanın o yıllarda gündeme gelmesi 

açısından büyük bir başarı sağlamıştır.  

 

Bu başarı, yapımcıların da dikkatini çeker ve Flaherty bir çok filme imzasını 

atar. Ancak, başarılarının sonucu olarak Metro Goldwyn Mayer firmasıyla yaptığı 

anlaşma sonrasında, Hollywood’lu yapımcıların baskılarına dayanamayarak, Đngiliz 

belgeselci John Grierson’un daveti üzerine Đngiltere’ye gider ve çalışmalarına burada 

devam eder.  

 

1.5.2. John Grierson ve Đngiliz Belge Okulu 

 

Flaherty’i vatanından koparıp Đngiltere’ye gelmesine ön ayak olan John 

Grierson, felsefe eğitimi aldıktan sonra bir süre donanmada görev yapar ve 

sonrasında aldığı bursla Amerika’ da 3 yıl boyunca sinema üzerine araştırmalar 

yapar. Đngiltere’ye döndükten sonra Đmparatorluk Pazarlama Kurulu ( EMB ) Film 

Bölümü’ne katılır.  

 

Grierson öncelikle EMB’ de,  gençlere sinema eğitimleri verir ve filmler 

gösterir. EMB’ deki çalışmaları yönetmenin en önemli filmlerinin ve Đngiliz Belge 

Okulu’nun oluşmasının ilk adımlarıdır. John Grierson EMB’nin ilk yöneticisi ve 
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daha sonra da yapımcısı olmuştur. Flaherty’nin ve dönemin Sovyet yönetmenlerinin 

yöntemlerini kendisine çıkış noktası olarak alan Đngiliz Belge Okulu, 1932 tarihinde 

Grierson tarafından yayınlanan ‘Küçük Manifesto’ ‘da temel ilkelerini ortaya koyar. 

Okul, zor koşullar altında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sonuçta, 

Sovyetler Birliği’nin dışında ilk kez bir grup belgesel oluşturma alanında önemli 

aşamalar katetmiştir. 30Grierson, dikkatleri hükümetten aldığı destekle çektiği The 

Drifters ( Balıkçı Tekneleri ) isimli belgesel filmiyle üzerine çeker.  

 

Film, kuzey denizinde ringa balığı avlayan balıkçıların yaşamlarını konu alan 

sade bir anlatıma sahip ‘gerçek’ i gösteren bir filmdir. 1929 yılında Londra’da 

gösterimi yapılan film büyük bir başarıya imza atarak büyük kitlelerin ilgisini çeker. 

Bu sonuç, Grierson’un belgesel sinemanın kitleleri etkilediği ve propaganda amaçlı 

kullanılabileceği konusundaki var olan görüşlerini pekiştirir.  

 

The Drifters’dan sonra çektiği belgesel filmler de temelinde propaganda 

amaçlı filmler olmuştur. Ancak Grierson yaptığı filmleri propaganda amaçlı 

kullanmasının yanında sanatsal niteliklerine de çok önem vermiştir.  

 

Grierson, varolanın yaratıcı bir uygulamadan geçirilmesi olarak tanımladığı 

belgesel sinema ile ilgili düşüncelerini, yöntemlerini ve kuramlarını The Drifters 

filminin başarısından sonra, gençlerle paylaşmaya ve eğitimler vermeye başlar. Bu 

paylaşım, Đngiliz Belge Okulu’nun da başlangıcı olur.  

 

Bu oluşum içerisinde çekilen belgesel filmlerin, propaganda türünde filmler 

olması, devlet kurumlarının ve büyük kuruluşların sinema sektörüne kaynaklar 

yaratmasını sağlar. 

 

Propoganda, Türk Dil Kurumunca, ‘ bir öğreti, düşünce veya inancı 

başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı, vb. gibi yollarla 

                                                 
30 Paul Rotha, Belgesel Sinema, Đz Düşüm Yayınları, Haziran, 2000, Đstanbul, s.72 
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gerçekleştirilen çalışma.’ olarak tanımlanmaktadır.31 Grierson da filmlerinin 

temelini oluşturan propagandayı bu tanımın ışığında toplumsal sorunlar, insanlığın 

sıkıntıları, işsizlik gibi konularla yoğurarak kullanmıştır. O’nun amacı insanlığın 

gerçeklerini, yine kendilerine, insanlara tanıtmal, benimsetmek, yaymak ve bu 

doğrultuda bir bilinç yaratmak olmuştur.  

 

Ancak, sinemanın kitlelere ulaşmak adına çok etkili bir araç olduğunun 

farkına varan  devlet kurumları ve özel kuruluşlar bu aracın kişisel ve politik 

kaygılarla kötüye kullanabilecekleri bir alan olduğunu fark ederler ve sinemaya bu 

amaç uğruna yatırımlar yapmaya başlarlar. 

 

Grierson’un yöntemi ne kadar propaganda amacı taşısa da tüm bu kaygıların 

ötesinde bilgi verici, demokratik idealin ve çalışan insana inancın mesajını 

vermektedir.32 Grierson aynı zamanda bir toplumbilimciydi. Basının, radyonun ve 

sinemanın izleyici kitlelerini etkileyebilme gücünün farkına Amerika’da yaptığı 

çalışmalar sırasında varan Grierson, Hollywood’un egemen anlatı yapısına hiçbir 

zaman boyun eğmemiş, kendi gerçekçi yöntemini kendisi yaratmıştır. 

  

Filmdeki öğretici potansiyele büyük inancı olan kararlı ve radikal bir anti-

marksist olarak tanınan Grierson, belgesel filmin önemli didaktik işlevler 

taşıyabilceğine inanıyordu. 33  

 

John Grierson, ‘’ Gerçekçi belgeselin, sokakları, kentleri, kenar mahalleleri, 

pazarları, borsaları ve fabrikalarıyla kendisinden önce hiçbir ozanın girmediği bir 

alanda şiir üretme görevini üstlenmiştir. Doğal yaşamı görüntüleyebilirsiniz ama öte 

yandan ayrıntıları bir araya getirerek aynı yaşamın bir yorumunu 

yapabilirsiniz.Doğal sinemanın başarısı ayrıntıların üst üste yığılmasında yatar’’ 

der.34 

                                                 
31 www.tdksozluk.gov.tr 
32 Levin G. Roy, Documentary Explorations, Doubleday and Company Inc., New York, s.12 
33 , Belgesel Film Geleneğinde Kent Öğesi, John R. Gold-Stephen V. Ward Nurçay Türkoğlu, Mehmet 
Öztürk, Göksel Aymaz, Kentte Sinema Sinemada Kent, Yenihayat Yayıncılık, Nisan, 2004, s.67  
34 Esin Coşkun, A.g.k, s.134 
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Grierson’a göre, sinemanın çevrede dolaşma, yaşamın kendisini gözleme, 

yaşamdan seçme yetisi, yeni, canlı bir sanat biçiminde değer kazanabilir. Stüdyo 

filmleri çğunlukla, perdeyi gerçek dünyaya açmak olanağını görmezden gelirler. 

Yapay bir arka plan önünde, uydurma öyküler çekerler. Belge film ise, yaşayan 

sahneyi, yaşayan öyküyü çeker. 35 

 

O’nun fikirleri hem sinemanın sosyolojik amaçları hem de estetik kaygılar 

üzerinde birleşiyordu. John Grierson’un belgesel sinema ve sinema tarihine katkıları 

oldukça büyüktür. Bunların başında ‘documentary’ yani belgesel kelimesini ilk 

kullanan ve sinema tarihine geçmesini sağlaması gelir. Đngiliz Belge Okulu ile 

birlikte  1929-1952 yılları arasında 1000’den fazla filmin yapıldığı bir akımın 

kurucu olmuş ve günümüze kadar tüm belgeselcilerin fikirlerini ve kuramlarını 

izlediği ve uyguladığı bir yönetmen olmuştur. Bu anlamda John Grierson, sinema 

çevrelerince belgesel sinemanın babası olarak kabul edilir.  

 

 

 .5.3. Walther Ruttmann’dan Senfonik Bir Kent Belgeseli: Berlin, Bir Büyük 

Kent Senfonisi 

  

 Kent belgeseli türünün ilk ve en önemli örneklerinden biri Walter Ruttmann’ın 

1927 yılında gerçekleştirdiği Berlin, Bir Büyük Kent Senfonisi adlı yapıtıdır.  

 

 Bu film, şehir senfonileri akımı ve türünün ilk örneği sayılmaktadır. Kent 

belgesellerine verilen Senfonik Filmler teriminin isim babası da Ruttmann’dır. 

Ruttmann, ritmik bir şekilde çektiği kareleri zincirleme montaj tekniğiyle kurgulayarak, 

yaşadığı kent Berlin üzerine büyüleyici, avangard, deneysel, belgesel ve senfonik bir 

film ortaya koymuştur. 

 

                                                 
35 John Grierson, Belge Film Üstüne, Türk Dili Dergisi, Sinema Özel Sayısı, Sayı:196, Ocak 1968, s.345 



 19 

 Endüstriyel çağın kentsel ritmini baştan sona kadar müzik eşliğinde gösteren 

Ruttmann; tren, hız, saat gibi obje ve kavramları değişik zaman ve açılardan 

göstermiştir. Trenin sabahın erken saatlerinde Berlin’e hareketiyle açılan film, dakikalar 

geçtikçe kentin insan kitleleriyle yavaş yavaş canlanmasını ve gündelik hayat akışının 

karmaşık manzaralarını yansıtmıştır. 36 Filmin başlangıcında tekerleklerin, 

demiryollarının, telgraf tellerinin ve manzaraların hoş bir şekilde hareket eden 

görünümleri yer almaktadır. Hızla giden tren, kentleri birbirine bağlayan kırlardan 

geçmektedir.  

 

 Kırlar, ancak kente girmeden görebileceğimiz yeşillik alanlardır. Kente 

varmadan tren camından hızlıca geçip giden apartmanların dış cephelerini baştan sona 

kaplayan reklam afişleri dikkati çeker.  Trenin Berlin’e varmasıyla birlikte hareketsiz, 

uyuyan bir kentle karşılaşırız. Dönemin Alman mimarisi, kentin geneline hakim devasa 

katedralleri genel olarak görürüz ve Ruttmann’ın hareketli kamerası Berlin sokaklarına 

döner artık.  

 

 Sokaklar boş, sakin ve insansızdır. Tek düze bloklar halinde sıralanmış soğuk 

modern yapılar kentin mimari dokusunu belgeler. Kepenkleri henüz açılmamış 

mağazalar, tüketim kültürüne göndermeler yaparken, vitrinlerde ifadesizce duran 

mankenler kentin hareketsizliğini gösteren imgelerdir. Bu hareketsizliği ilk bozan 

hareketlilik, bomboş bir sokakta oradan oraya savrulan naylon bir torbadır. Bu 

hareketlilikle birlikte kent yavaş yavaş güne uyanır. Đnsanlar bir bir sokaklara 

dökülmeye başlarlar. Büyük modern kentte hayat artık akmaya başlamıştır.  

 

Kadınların erkeklerle birlikte çalışma hayatına girmeleri ve sosyal hayata 

karışmalarını, kenti parça parça bölen köprüler ve tren yolları arasında trafiğin telaşlı 

akışıyla beraber belgeleyen Ruttmann, kentsel hayatın bütünlüğünü yakalamayı 

hedefler.  

 

                                                 
36 Mehmet Öztürk, Sinemasal Kentler, Đstanbul, Don Kişot Yayınları, 2006, s.174 
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Modern bilim ve teknik araçlarla yaşanan kent hayatını belirten sayısallığın ve 

zamanın önemini ve zorunluluğunu belgeleyen ‘’Berlin, Bir Büyük Kent Senfonisi’’,37 

büyük kentin heyecan verici çeşitliliğini, renkli, dinamik ve senfonik karakterini 

tasdiğini yapar. Kentin gündelik akışını gerçek olarak belgeleyebilmek için yönetmen, 

kendi arabasıyla kent içinde dolaşarak doğaçlama çekimler yapar. Şehirde, trafikte, 

banliyölerde, deniz ve karada bilim ve mühendisliğin büyük başarıları, Ticaret ve 

Endüstrinin bütün betimlemeleri hareketli kamera ile elde edilmiştir. 38  

 

 Ruttman’ın filmi, temeline sadece kent hayatının günlük akışını koyar. Đçerik ve 

biçim birbirini tamamlar ve senfonik bir yapı sergiler. Kentin dinamizmi ve canlılığı, 

tercih edilen montaj tekniğiyle de bağdaştırılır. Şehir hayatı ile ilgili gerçekleri ortaya 

koyarken, dönemin mimarisini, modern yapıların, kadın erkek ilişkilerine, sosyal 

hayatını, iklimin kentlerin karakterlerini nasıl değiştirdiğini kısacası kentin her yüzünü 

tasdikler ve belgeler.  

 

 Ruttmann ile eş zamanlı olarak Senfonik Kent Belgeselleri türünde bir çok 

yönetmen de örnekler vermiştir. Albetro Cavalcanti’nin çektiği  ‘’Rien ques les houres / 

Yalnızca Saatler, Paris üzerine yapılmış gerçek belgesel niteliklere sahip bir filmdir. 

Bununla birlikte, Joris Ivens’in Amsterdam kent hayatını belgelediği De Brug / Köprü, 

Henry Storck’un Belçika’ nın bir kıyı kenti olan Ostende üzerine yaptığı  Images 

d’Ostende / Ostende’nin Görüntüleri Senfonik Kent Belgeselleri türünün başarılı 

filmleri arasındadır. 

 

1.6. Belgesel Sinemada Kentin Karaktere Dönüşümü 

 

Sinema var olduğundan bu yana kent ile ilişkileri çok sıkı fıkı olmuştur. Hem  

ticari hem sinematografik anlamda kent, sinemanın vazgeçilmezidir. Ekonomik 

koşulları ve sinema salonlarının kentlere içinde varoluşlarının doğurduğu sosyolojik 

boyutları bir tarafa bırakırsak bu yakın ilişkinin en göze çarpan tarafı film 

içeriklerinde yatar.  

                                                 
37 Mehmet Öztürk, A.g.k, s.177 
38 Paul Rotha, A.g.k, s.62 
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Sinemanın ilk yıllarında kent, dinamik yapısı ve sürekli değişen hareketli 

yapısıyla ilk filmlere sadece bir mekan ve dekor olarak katkıda bulunabiliyordu.  

 

Sessiz sinemanın ilk dönemlerinde kent; seyirci üzerindeki etkisini henüz 

hissettiremezken, sadece bir fon olarak kullanılmaktaydı.  Sesli filme geçiş ve 1. 

Dünya Savaşının da sona ermesiyle birlikte kentlerin bu pasif görevi de yerini 

sinemanın en önemli karakterlerinden biri olmaya bıraktı. Savaş sonrası dönemde 

kentler artık, sadece küçük kovalamacaların sahnelendiği masum mekanlar değil, 

kalabalık, gergin, kirli ve daha hızlıydı. Yapımcılar ve yönetmenler, kentin ve kent 

insanının görünmeyen yüzünü fark etmeye başladılar. Kentin başrolde olduğu 

gerçekçi yapımlar kendini bir bir göstermeye başlamıştı. 

 

1.6.1. Belgesel Sinemanın Đlk Kuramcısı: Dziga Vertov ve Sinema Göz 

Kuramı 

 

 Amerika’da Flaherty ve Đngiltere’de Grierson belgesel sinema alanında 

çalışmalarına başlamadan birkaç sene önce Sovyetler Birliği’nde de montaj teknikleri 

üzerine devrimsel atılımlar yapılıyor ve toplumsal gerçekçi içerikli  propaganda 

türünde belgesel ve imgesel filmler çekiliyordu. Đngiliz Belge Okulu’ na ve dünyadaki 

tüm belgesel çalışmalara kaynaklık eden, hem biçim hem de içerik anlamında belgesel 

sinemanın gelişmesinde rol oynayan en önemli etken Sovyetler Birliği’nde 1917 Ekim 

Devrimi ile birlikte ve sonrasında yapılan çalışmalardır. 

 

 Belgesel filmin gelişmesinde en önemli ve en büyük akımlardan biri sözü 

edilen yıllarda Dziga Vertov tarafından güncel film karelerinin kurgulanmasıyla elde 

edilen haber filmlerinin ortaya çıkmasıdır. 39 

 

 Haber filmleri yönetmeni olan Vertov, o dönemde Sovyetler Birliği’nde yaygın 

olan bir akımdan,  Konstrüktivist sanat anlayışından oldukça etkilenmiştir. Vertov, bu 

                                                 
39 Simten Gündeş, A.g.k, s. 44 
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anlayışa bağlı olarak, sinemayı ona yabancı tüm öğelerden arındırmak ve teatral 

özelliklerinden de temizlemek istiyordu. Bu anlayıştan yola çıkarak 1923 yılında 

Sinema-Göz yukarıda alıntıladığım ( kino-glaz) manifestosunu yayınladı ve bununla 

birlikte Sinema-Gerçek ( kino-pravda) kuramını geliştirdi. 

 

Biz 

 

Ben bir gözüm. 

Mekanik bir göz. 

Ben, size dünyayı yalnızca onun bakış açısıyla yansıtan makine. 

Artık insanın devinimsizliğinden kurtulacağım. Sürekli hareket halindeyim. 

Nesnelere yaklaşıp, uzaklaşıyorum.Üzerlerine süzülüp, aralarından geçiyorum. Bir 

yarış atıyla at başı gidiyorum. 

Kalabalıkları tüm hızımla aşıyor, taarruz eden askerlerin en önünde 

gidiyorum.Uçaklarla havalanıp sırtustü düşüyorum. Tıpkı çevremdeki bedenler gibi 

düştüğüm yerden kalkıyorum. 

Đşte ben buyum. Karmakarışık manevralarla dönerken birbirlerinin peşi sıra 

kaydettiğim hareketleri yığınlar halinde bir araya getiren bir makineyim. 

Zamanın ve mekanın sınırlarından bağımsız bir halde, evrenin her noktasına dilediğim 

şekli veriyorum. 

 

Size tanımadığınız bir dünyanın kapılarını aralıyorum. Yolumu dünyayı yeniden 

değerlendirerek açıyorum. 

Dramatikleştirilmiş sinema, insanlığın afyonudur. 

Kahrolsun beyazperdenin ölümsüz kralları ve kraliçeleri, yaşasın öncülerin sıradan 

hayatlarında ve tezgahlarının başındaki çekimleri. 

Kahrolsun burjuvazinin düzmece senaryoları. 

Yaşasın hayatın kendisi. 

Dramatik sinema, kapitalistlerin elinde öldürücü bir silahtır. 

Günlük yaşamımızdaki devrimci uygulamalarımızla, bu silahı düşmanın elinden 

alacağız. Çağdaş sanatsal dramlar eski dünyanın kalıntılarıdır.. Bu, devrimci 

perspektiflerimizi burjuva sosuyla yavanlaştırma girişimidir. 
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Hayatımızın sahnelenmesine son verin. 

Bizleri olduğumuz gibi çekin.Yazarın senaryosu hakkımızda uydurulmuş hikayelerden 

başka bir şey değildir. 

Yaşasın devrimin sinema-gözü. 

………………….. 

 

Sinema-Göz 

 

Sinema-Göz, sinemanın analizidir. 

Sinema-Göz uzakların kuramıdır. 

Sinema-Göz perdede bağıntılık kuramıdır. 

Saniyede 16 kare görüntüsünü kaldırıyorum. Çünkü bunlar artık hızlı çekimlerin ve 

hareketli alıcıların görüntüleri yanında basit birer çekim yöntemi olarak 

kalmaktadırlar. 

Sinema Göz’ ü gözün göremediğini çekebilen, teleskop ve mikroskop gibi sınırsız ve 

mesafesiz görebilme olanağını sağlayan, bir telegöz, bir göz ışını, ani bir görüş olarak 

tanımlamalıyız. 

……. 

Gizli çekimin amacı, ‘gizli çekim’ değil, kişilerin maskesiz, makyajsız, oynamadıkları 

bir anda, alıcı tarafından yalınlaştırılmış düşüncelerini alıcı gözüyle göstermek 

olmalıdır. 

Sinema-Göz, görünmeyeni görünen kılan, karanlığı aydınlatan,maskeli olanı 

yalınlaştıran, oyunsuz oyunu sağlayan bir yöntemdir. 

Sinema-Göz, evrenin sosyalizme açılması amacıyla sürdürülen savaşta bilim ve 

sinematografik aktüalitenin birleşimi, gerçek sinemanın perdede gösterilme deneyidir. 

         DIZIGA VERTOV 

          192340 

 

 

                                                 
40 Sinema Manifestoları, Đstanbul, Altıkırkbeş Yay,2007, s:23 



 24 

Vertov, her türlü kurmaca, filmi şiddetle reddediyor, yozlaştırıcı olduklarına 

kesinlikle inanarak  bu filmleri ‘’halkın afyonu’’ sözleriyle lanetliyordu. 41 

 

Vertov’a göre, sinema-göz olarak kullanılan alıcı, izlenimleri algılamada ve 

saptamada, insan gözünden daha mükemmeldir. Đnsan, gözlem anında bazı duygusal ya 

da fiziksel durumları yüzünden gördüğünü algılamada sorunlar yaşayabilir. Oysa 

Sinema-Göz, bunu daha iyi algılar.  

 

Vertov, kuramıyla ilgili açıklamalar yaparken; ‘’ Gözlerimizi 

kusursuzlaştıramayız, ama alıcıyla gözlerimizi sınırsız olarak kusursuzlaştırabiliriz. ‘’ 

demiştir. Vertov, alıcının gözden daha mükemmel bir göz olduğunu ve gözün görüşünü 

yönlendirebildiğini, onun göremediği anları daha iyi saptadığını açıklamak için bir 

örnek verir: ‘’ Bir boks karşılaşmasının çevrilişi, karşılaşmayı seyreden seyircilerin 

görüş noktasından yapılmaz. Çevirim, birbirine karşı çıkan boksörlerin birbirini izleyen 

davranışlarının saptanmasıdır’’der.42 

 

Vertov’un kuramı, kamera merceğinin gündelik yaşam ve çevresindeki her 

ayırntıya nüfus edecek şekilde insan gözünün hareket etme gücüne sahip olarak, 

değerlendirilmesi düşüncesinden hareketle ortaya konmuştur. 43 

 

Sinema-Göz, bir yaratıcıdır. Ona göre, dünyanın değişik yerlerinde çekilmiş 

görüntüleri, birbiriyle bir bütün oluşturacak, bir anlam yaratacak şekilde bir araya 

getirme işini mükemmel olarak, kurgu sayesinde Sinema-Göz yapar. Sinema-Göz 

düşüncesi aslında görünür dünyanın bilimsel ve deneysel bir çalışmasıdır.  

 

Sinema-Göz her yerde dolanır, uydurma öyküler yerine yaşantının her anını 

olduğu gibi, hiçbir ön hazırlık yapmadan kaydeder. Vertov’un diğer haber filmlerinden 

farklı olarak gerçeği kaydetmenin dışında Rus Halkını devrim hakkında bilgilendirmek 

gibi toplumsal içerikli bir amacı vardı.  

                                                 
41 Christopher Lyon, Directors, Firethorn Press, London, 1986, s.54 
42 Nilgün Abisel, A.g.k,s.223 
43 Paul Rotha, Sinemanın Öyküsü, Đbrahim Şener (Çev.), Đstanbul, Đz Düşüm Yayınları, Temmuz, 2000, 
s.81 
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Bu yöntem, belgesel filmin özüne, daha açık bir anlatımla, doğrudan kaydedilen 

gerçeğin toplumsal amaçla yorumlanarak kurgulanmasına uymaktadır.  

 

 Vertov kendisini günlük yaşamın içine atar. Elinde kamera, birahaneleri, dans 

solanlarını dolaşıp, ambulansların ardına düşerek, kazalara yetişir, pazarlarda gezinir. 

Bu arada gerçek yaşamın kokusunu perdeye aktarabilmek için farlı kamera 

tekniklerine başvurur. 44 

  

 Vertov filmlerinde stüdyoları, dekorları, oyuncuları, kostümleri, plastik tüm 

unsurları bir kenara atar. Tüm bunları gerçeklikten uzaklaştıran, yapay ve gereksiz 

ayrıntılar olarak görür. Doğal mekanlar, doğal kişiler ve gerçek olayları müdahale 

etmeden kaydeder. Vertov’un bu yöntemi belgesel sinemanın da ilkelerine uyar ve 

yaptığı filmler belgesel sinemanın önemli örnekleri arasına girer.  

 

1.6.2.Dziga Vertov’un Kameralı Adam Filmi ve Belgesel Anlatıda Kentsel 

Doku 

 

Onun “sinema-göz” düşüncesi, aslında görünür dünyanın bilimsel ve deneysel 

bir çalışmasıdır. Sinema-göz her yerde dolanır, uydurma öyküler yerine yaşantının her 

anını olduğu gibi, hiçbir ön hazırlık yapmadan kaydeder. Elde edilen bu gerçek 

malzeme ise, daha sonra laboratuarda belli bir işleve göre kurgulanır. Filmin yanılsama 

gücünü etkisiz kılmak için yaptığı çalışmalardan en iyisi,1929 yılında çektiği Film 

Kameralı Adam’dır.  

 

Bu çalışmada Vertov, izleyiciye sürekli neyi seyrettiğini ve bunların aslında 

nasıl bir araya getirildiğini hatırlatır. Filmde kendisini, kurgu odasında filmin kurgusunu 

yaparken; kameramanı, biraz önce  seyredilen görüntüleri çekerken; aynı filmi, başka 

bir sinemada oynatılırken perde ve izleyicilerle birlikte gösterir. Vertov bunu yaparken, 

Mayerhold ve Alman oyun yazarı Bertold Brecht gibi, seyircinin olaya bilinçli ve etkin 

                                                 
44 Nilgün Abisel, A.g.k.,s.223 
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bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlar. Bunu yaparken, Vertov, doğal mekanları ve 

gerçek kişileri kullanır filminde. 

 

Kameralı Adam, gösterime hazırlanan bomboş bir sinema salonunun 

görüntüleriyle açılıyor. Sinema salonun düzeni, koltukların nizamı ve salondaki 

hareketsizlik bir süre sonra salonu dolduracak sinema seyircilerinin kalabalığıyla 

dolacak ve yerini yığınların hareketliliğine bırakacaktır. Sinema sekansının ardından, 

‘kamera’ artık sokaklarda, kentin içindedir. Önce kenti, henüz uyanmadan, gün 

doğmadan görürüz.  

 

Bomboş parklar, sokak lambaları, banklar, sokaklar…Kameranın gördüğü tüm 

yapılar ve ayrıntılar dönemin Rus mimarisini belgeler. Film devam ederken, kent yavaş 

yavaş canlanmaya, kenti oluşturan insanlar uyanmaya ve kendilerini evlerinden 

sokaklara atmaya başlarlar. Fabrikaların çalışması, makinelerin işlemeleriyle kent 

yaşamaya başlamıştır artık. Köylüsü, kentlisi,  zengini, fakiri, güçlüsü, güçsüzü, yaşlısı, 

genci, tüm insanlar oradan oraya koşuşturmaktadır.  

 

Tüm bu telaşenin içinde kentin sosyal, ekonomik, kültürel hayatına dair bir çok 

detayı belgeler Vertov’un kamerası. Dönemin ulaşım araçları kentin sokaklarında hızla 

hareket eder. Reklam panoları, afişler zamanının popüler ayrıntılarını seneler sonrasında 

bizlere belgeler. Gündelik yaşamdan çeşitli manzaralar ve kolajlarla modern kentin 

döngüsü üzerine sessiz bir güzelleme yapar Vertov.  

 

Durmaksızın işleyen sanayi, taylorist çalışma sistemi ve fabrika işçilerinin 

gündelik hayatı kenti ve hayatı felce uğratmıştır aslında ama bu felce tezat hayat 

modern kentin içinde o kadar hızlı akmaktadır ki ‘Kameralı Adam’ sesli dönemden 

önce çekilmiş ve belgesel yapıda bir film olmasına rağmen orkestra sisteminin de 

katkısıyla bir solukta seyredilebilir. Vertov, filminde sadece fabrika işçilerini değil, 

kentin varlıklı kesimini, burjuva alışkanlıklarını da gözler önüne serer.  

 

Kameralı Adam’da kent adeta bir oyun tahtasıdır. Bireylerin sanki tehlikeli bir 

oyunun içinde oldukları ve farkında olmadan kurallarına uydukları bir oyun. Bu oyun 
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kentin tüm bireylerini, canlı cansız tüm karakterlerini etkisi altına almıştır. Bu tehlikeli 

oyunun molaları da filmin deniz kenarında geçen sekansıdır. Kentli insan düzenin 

boğuculuğundan kurtulup kendini sayfiye yerlerine atar.  

 

Sosyalist toplum ruhununa göndermeler yapan bu sekansta toplumun her 

kesiminden insan bir arada kolektif bir oluşum içerisinde eylem birliği yapmaktadırlar. 

Ancak oyunun kuralları o kadar belirlenmiştir ki sayfiye de bile kalabalık ve hız kentte 

olduğu gibi devam etmektedir.  

 

Görüldüğü üzere kent, Vertov’un ‘sine-göz’üyle tüm gerçekliği ve doğallığıyla 

izleyiciye aktarılır. Vertov, Kameralı Adam filminde, sinemanın o güne kadar 

keşfedilmiş tüm özelliklerini denemiş, filminin başrollerine de sinemayı ve kenti 

koymuştur. Sinemanın yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerini ve kitlelerin 

sinemayla olan ilişkisini sorgulayan film hem biçim hem de içerik bakımından belgesel 

film geleneğine uymaktadır.  

Filmde gerçek mekanlar ve gerçek insanlar kullanılmıştır. Dönemin kapitalizme 

hizmet eden çalışma sistemine eleştirilerde bulunarak, emekçi insanın sorunlarını 

tezatlarıyla birlikte belirli bir senaryoya bağlı kalmadan aktarır seyirciye.  

 

Rus halkını ihtilal konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek 

amacıyla çalışmalarına başlayan Vertov, toplumsal amaçlar söz konusu olduğunda 

gerçeğin doğrudan kaydedilmesi gerektiğini savunmuştur. 45 

 

Bunu yaparken kenti, hem mekan olarak kullanmış, hem de modernitenin en 

önemli kahramanı olarak film içerisinde kuvvetli bir karaktere dönüştürmüştür. 1929 

yılında çektiği Kameralı Adam filmi belgesel sinemanın yapıtaşlarından biri olmuş ve 

gerçekçilik akımlarının doğmasında büyük rol oynamıştır.  

 

Filmde kent, tüm gerçekliğiyle, dönemim güncel olaylarını, sosyal yapısını, 

kültürel faaliyetlerini, popüler gündemlerini tüm ayrıntı ve detaylarıyla belgelemiştir. 

                                                 
45 Simten Gündeş, A.g.k,s.49 



 28 

Bunu yaparken hem sinema tarihine ve belgesel sinemanın gelişimine büyük katkılarda 

bulunmuş hem de belgesel sinemanın en büyülü misyonlarından biri olan ‘gerçeği 

hatıralamak’, geleceğe insana, kente ve gerçeğe dair belgeler bırakma işlevini 

avandgard denilebilecek bir biçimde yerine getirmiştir.  

 

 

1.6.3. 1960’lar Gerçekçilik akımı ve Konulu Filmlerde Belgesel Yapının  

  Kullanımı 

 

Şimdiye kadar incelediğimiz tüm yönetmenler ve onlarının ışığında gelişen 

kuramlar ve yöntemler sinema tarihinde gerçekçilik akımlarının oluşmasının yolunu 

açmışlardır.  

 

Ancak bu yönetmenler belgesel sinema alanında filmler ürettiklerinden, belgesel 

sinemanın temel ilkelerini de ön plana çıkarmak ve bilgilendirmek-bilinçlendirmek gibi 

de bir misyon edinmişlerdir.  

 

Bu bağlamda John Grierson, DzigaVertov gibi kuramcılar gerçeklikle bağlarını 

ne kadar koparmasalar da politik tavırlarını da yapıtlarıyla sunmaktan kendilerini 

alamamışlardır ki zaten birincil amaçları da bu olmuştur. Gerçekçi yapının belgesel 

sinemanın tekelinden kurtarıp konulu filmlerde de biçimsel ve içeriksel olarak 

kullanılmaya başlanması 2. Dünya Savaşı sonrası’nda ortaya çıkar.  

 

Fransa’da 1960’lı yıllarda cinema-verite (sinema-gerçek) olarak nitelenen 

gerçekçi bir sinema anlayışının ismi duyulur. Bu sinemanın öncülüğünü, büyük ölçüde 

Flaherty’nin araştırıcı belgesel sinemasından ve Vertov’un sinema-gerçek ve sinema-

göz kuram ve uygulamalarından etkilenerek etnografik sinema olarak düşündüğü 

belgesel türde filmler yapan Jean Rouch yapmıştır. 46 

 

                                                 
46 Esin Coşkun, A.g.k, s.132 
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Rouch, Vertov gibi kamerasını sokaklarda gezdiriyor, gerçekliği kaydediyor ve 

alınan görüntüleri, görüntülerde yer alan kimselere göstererek onların davranışlarını 

birlikte incelemek gerektiğini öne sürüyordu. 

 

Brecht, ‘’ Gerçekçilik, gerçekliği yeniden üretmeyi değil, şeylerin gerçekten 

nasıl öyle olduğunu göstermeyi de kapsar’’ der.47 Cinema-verite akımının öncülü 

sayılacak filmler bu anlayış ışığında ortaya çıktı. Kişiler bu filmlerde yaşantılarını 

canlandırıyor, sorunlarını anlatıyordu.  

 

Dokümanter terimini reddeden ya da taşıdığı geleneksel anlamdan daha ayrı bir 

biçimde ele alan yeni yönetmen gruplarının oluşturdukları Fransız Cinema-Verite ( 

Sinema-Gerçek ), Đngiliz Free Cinema ( Özgür Sinema ) ve American Direct Cinema ( 

Dolaysız Sinema ) akımlarıyla 60’lı yıllarda belgesel sinema yeni bir bakış açısının 

etkisi altına girdi. Tüm bu akımların oluşmasında, hafif taşınabilir araç gerecin 

keşfedilmesiyle stüdyo dışında çalışmak isteyen yönetmenlere ucuz ve özgür bir 

çalışma ortamı yaratılması neden oldu.48 

 

Sinema Gerçek (cinema-verite ), Amerika’da 1950’lerin sonlarında TV ile 

ortaya çıkan ‘Dolaysız Sinema’ ‘dan kameranın varlığının bir farkındalık yarattığını ve 

bundan faydalanmayı kabul etme konusunda ayrılıyordu.  Dolaysız sinemanın kuramı 

esas olarak sinemacının aksiyona karışmamasına dayanıyordu. 49 Sinema Gerçek’çiler 

burada Dolaysız Sinema kuramından farklılaşıyordu. Onlar filmlerini sinemanın 

süreçlerini olabildiğince fark ettirerek ve çevrelerinde gelişen sosyal ve politik olaylara 

kayıtsız kalmadan ortaya koyuyorlardı.  

 

Sinema-verite’ nin oluşmasında gelişen teknolojinin de payı oldukça büyüktü. 

Ancak buradan sinema-verite’ nin teknik düzeyde ilerlemiş aygıtlarla çekim yapmak, ya 

da yalnızca kaydetmek anlamına geldiği sonucuna varılmamalıdır. Kaydetmenin dışında 

film yapımcısının konumu ve çekim süreci boyunca üstlendiği gözlemci rolü, oyuncu 

                                                 
47 Özdemir Nutku, Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro, Đstanbul,Özgür Yayınları,2007, s.114 
48 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur?, Đstanbul, Oğlak Yayıncılık, 2005,s.298 
49 James Monaco, A.g.k,s.303 
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yerine gerçek insanların kullanılması, planlı, önceden tasarlanmış senaryonun 

bulunmayışı ve dekor yerine olayların geçtiği doğal mekanların kullanılışı gibi 

özellikleri vardır. Sinema-verite’ nin amacı, gerçek insanları olağan koşullar içinde 

filme almaktır.  

 

Bütün bu açıklamalardan yola çıkarak bir tanım yapmak gerekirse; ‘’ilerleyen 

teknolojinin yardımıyla gerçek insanların günlük olağan yaşam ve davranışlarının yine 

olağan şartlar içinde herhangi bir dış etki ve yönlendirmeden uzak tutularak filme 

kaydedilmesidir.’’ diye açıklanabilir sinema-verite. 

 

Dönemin sinema anlayışının en önemli teknik özelliği belgeselden 

kaynaklanmasıdır. 60’lı ve 70’li yılların belgesel akımı ‘gerçekçi sinema’, hikayeler 

yerine gerçek olayların kaydını ve gösterimini benimsemesiyle Cinema Verite ve onu 

takip eden Yeni Dalga akımının bir uyarlamasıdır. 50  

 

Godard ile birlikte Claude Chabrol, François Truffaut, Eric Rohmer ve Jacques 

Rivette, 1950’li yıllarda Vertov tarafından kendilerine bırakılan belgesel yapı ve 

gerçekçilik anlayışı mirasına sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Önce yine o yıllarda kurulan 

Cahiers du Cinema dergisi için sinema yazıları yazmışlar daha sonra yazdıklarını 

pratiğe geçirerek filmler çekmişlerdir. Bu yönetmenlerin yazdıkları sinema yazıları ve 

çektikleri filmler ışığında, cinema verite’den sonra, 1960’lar boyunca Fransa’da Yeni 

Dalga akımı da kendini hissettirmeye başlar.  

 

Bu anlamda Yeni Dalga, ‘’Cahiers du Cinema’’ dergisinin bir avuç yönetici ve 

yazarının önce dergide fikirlerini yayınladıktan sonra, giriştikleri bir deneyime ve 

topluluğa verilen addır. Ancak bu yönetmenlerin tümü belli bir çizgi üzerinde 

sanatlarını yürütmemişler; her biri eski tutuma karşı manifestosunu kendi sinema 

anlayışı içinde ortaya koymuştur.51 

 

                                                 
50 David A.Cook, ‘’Fransız Yeni Dalgası’’, Nuray Yaşar (Çev.), Ve Sinema Dergisi, Đstanbul, Hil Yayın, 
Eylül,1986,s.38 
51 Alim Şerif Onaran, Sinemaya Giriş, T.C Maltepe Üniversitesi Yayınları, Đstanbul 2. Baskı, 1999, s.136 
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 Rouch’un deneysel çalışmaları Yeni Dalga sinemacıları üzerinde özellikle de 

filmlerin daha ucuza mal edilmesini sağladığı için etkili olmuştu. Yeni Dalga 

sinemasının en başta gelen ismi Jean-Luc Godard’ın da, 1960’ların sonlarında belgesel 

bir tarzda filmler yapmaya başlar. Aslında Dziga Vertov grubu içindeki çalışmaları, 

onun “auteur” kuramından ayrılması ve politik bir sinemaya yönelmesinin bir 

uzantısıdır. 52 

 

 Godard’a göre, güzelliğin iki yönü vardı; belgesel ve kurmaca. “Bunlardan 

herhangi birisiyle başlanabilir. Benim başlangıç noktam ise, içinde kurmacanın 

gerçeğini vermeye çalıştığım belgeseldir” diyerek, filmlerinin temelindeki belgesel-

kurmaca diyalektiğini açıklar. 53 

 

1960’ lı yıllarda Chaiers du Cinema’da yazılar yazan ve bu doğrultuda filmlerini 

çeken yenilikçi yönetmenlerin arasından Jean Luc Godard açıkça ayrılıyordu. Godard’ın 

sinemaya ticari üretim düzeyinde ve apaçık eleştirel bir amaçla dalan ilk belli başlı 

yönetmen olduğu söylenebilir.54 Godard’ın, politik meselelere daldığı ve Dziga Vertov 

grubunu oluşturduğu döneminden önce yaptığı ilk filmler Amerikan sinemasından 

esintiler taşır. Bu dönemde çektiği Un Femme Mariee / Evli Bir Kadın (1964), 

Godard’ın hikaye ve belgesel tarzını birleştirerek, modern kültürde kadının rolünü, 

sosyolojik olarak irdeler. 

 

Aslında bu akım içerisinde yer alan yönetmenlerin çoğu, kadın ve cinsellik 

konularını tartışan, özgür ve modern kadına göndermeler yapan filmler çekmişlerdir. 

Bir bakıma bu durum, 60’lı yılların özgürlük hareketinden de kaynaklanır.  

 

Bu yıllar, tüm dünyada savaşın, barışın ve özgürlüğün tartışıldığı, genç 

kitlelerin, özellikle de öğrencilerin devrim isteklerini, tüm dünyaya haykırdıkları, 

dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle de Üçüncü Dünya ülkelerinde resmi ideoloji ve 

                                                 
52 Esin Coşkun, A.g.k,s.177 
53 Richard Roud, ‘’Jean –Luc Godard’’, Đhsan Kabil (Çev.), Nisan Dergisi Godard Özel Sayısı, Đstanbul, 
Kitap 9,Pusula LTD, Nisan,1989,s.11 
54 Susan Sontag, ‘’Godard’’, Defne Sandalcı (Çev.), Nisan Dergisi Godard Özel Sayısı, Đstanbul, Kitap 9, 
Pusula LTD,Nisan,1989, s.9 
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emperyalizme karşı direnişin örgütlendiği yıllardır. Bu yüzden Godard, fahişeliği 

tartıştığı bu filmlerinden sonra siyasal içerikli filmlere de yönelmiştir.55 

 

Fahişeliği ele aldığı Un Femme Mariee / Evli Bir Kadın (1964) filmi, evli ve 

çalışan bir kadının 24 saati üzerine kurulmuştur ve toplumsal bir gerçeği/sorunu kendi 

yazdığı bir hikaye üzerinden inceler. Evli Bir Kadın’dan yaklaşık 5 sene kadar önce 

çektiği ilk ve en bilinen filmi A Bout De Souffle / Serseri Aşıklar’ da Godard, sinemaya 

dair bildiği ve öncesinde yazdığı her şeyi dener. Film, Amerikan gangster filmlerine 

göndermelerde bulunurken, dönemin kentsel dokusuna ve Paris kent yaşamına da ayna 

tutar. Godard, bu film üzerinden teknik ve biçimsel özellikleri bakımından sinemayı 

yeniden tartışır. Bu anlamda Serseri Aşıklar / A Bout de Souffle içeriksel anlamda çok 

olmasa da biçimsel olarak belgesel yapıyı da içinde barındıran bir filmdir. 

 

1.6.3.1. Jean Luc Godard’ın Serseri Aşıklar Filminde Toplumsal, Sosyal ve   

Ekonomik Ortamı Belgelemek Adına Kentin Hatıralanması 

 

Godard, filmlerinde her zaman hikayeyi ve belgesel yapıyı bir arada 

kullanmıştır. Filmlerinin temel özelliği olan diyalektik yapı, belgesel ve kurgusal olanın 

bir arada kullanılıyor olmasıyla da karşımıza çıkar. Godard filmlerinin pek çoğu 

incelendiğinde, bir çok karşıt öğenin bir arada bulunduğunu fark etmek zor olmaz.  

 

Godard konusunda ilk kitabı yazan Jean Collet, onun çalışmalarına en iyi 

anahtarın gerçekte, belgeselle yapıntı arasındaki diyalektik eylemde yattığı sonucuna 

varmıştır. Yönetmen, Hegelci anlamda tez ile antitezi oluşturarak diyalektik bir anlatımı 

hedefler.  

 

Yönetmenin kendisinin de yazdığı gibi: ‘‘ Güzellik ve doğruluğun iki kutbu var: 

belgesel ve yapıntı. Benim başlama noktam yapıntı gerçeğini vermeye çalıştığım 

belgesel. Bu  yüzden hep profesyonel oyuncularla çalıştım.’’56 

 

                                                 
55 Esin Coşkun, A.g.k,s.187 
56 Richard Roud, A.g.m,s.10-11 
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Filmlerinde çoğunlukla taşınabilir ekipman kullandığı için amerikan stüdyo 

geleneğine bağlı kalmaz. ASA değeri yüksek olan ve bu nedenle düşük ışık koşullarına 

sahip dış çekim ortamlarında da görüntü veren, yine bu nedenle de belgesel sinema 

dokusu taşıyan hızlı filmle çalışır. 

 

Filmin konusuna değinecek olursak, Jean Paul Belmondo, çaldığı arabayla 

Paris’e giderken kendisini takip eden polisi vurup öldürür, Paris’e geldiğinde ise ilk iş 

olarak bir arkadaşına uğrayıp çaktırmadan biraz para çalar. Bu olaylardan da zerre 

pişmanlık duymaz, bunlar onun özgür tercihidir; varoluşçuluğun izleri Belmondo ve 

tüm karakterlerde kendini gösterir. Belmondo daha sonra Amerikan kızı Jean Seberg ile 

tanışır ve aralarında ne olduğu pek de anlaşılamayan bir ilişki başlar.  

 

Seberg’in Paris’ in az önce bahsettiğim uzun bulvar caddelerinde ‘New York 

Herald Tribune’ nidalarıyla bir Amerikan gazetesini sattığı sahne hiç şüphesiz akıllara 

kazınmıştır. Paris’in bohem hayatının geçtiği dar sokaklarından çok farklı, karşılıklı dev 

beton yapıların ve mağazaların baş gösterdiği sanayileşmenin ve modernleşmenin 

sonucu ortaya çıkan caddelerde bağıra bağıra bir Amerikan gazetesinin satışının 

yapıldığı bu uzun plan sekansla, Godard, savaş sonrası Amerikan ekonomik ve ideolojik 

baskısını ve yeni kentsel dokuyu etkili bir dille aktarmıştır.   

 

Filmin son sahnesi hiç beklenmedik bir anda gelir, Jean Paul Belmondo sürekli 

bir kaçış halinde olduğu polislere yine Paris’ in upuzun karşılıklı mağazaların 

bulunduğu bir caddesinde yakalanır. Kaçacak hiçbir yeri yoktur, vurulur ve sokağın 

sonuna kadar gitmeye çalışır ancak dayanamayıp yere yığılır. 

 

Haussmann’ın 1850 li yıllarda düşünerek uyguladığı yeni Paris sokakları, filmde 

de amacına ulaşmış, karaktere kaçacak bir yer sunmamış ve kahraman yeni modern 

şehrin uzun ve savunmasız caddelerinden birinde kaçışına son vermiş ve ölmüştür.57 

 

                                                 
57 James Monaco, Yeni Dalga,Ertan Yılmaz (Çev.),Đstanbul, Alfa Basım Yayın, Kasım,2006,s.101 
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Godard’ın konuları ve temaları, belki de diğer yönetmenlerin yapıtlarındakinden 

çok daha fazla olarak,içinde yer aldıkları dünyaya kök salmışladır; ya da tersine, bu yer 

alışları temaların seçimini koşullandırmışlardır. Godard’ın çok özel bir dünyası vardır. 

Bu dünya kentli, gelip geçici ve gridir. Filmlerinde kır, sadece bir kentten başka bir 

kente giderken içinden geçmek zorunda olduğunuz uzamdır.58 Kent, içinde fahişelerin, 

gangsterlerin, öğrencilerin, yabancıların yaşadığı bir mekandır Godard filmlerinde, 

Serseri Aşıklar’da da olduğu gibi.  

 

Filmde, metro, çevre yolları, arcadeler ve geçitler önemli rol oynar. Kentin 

modernleşmeyle birlikte meydana gelen dönüşümüne zaten genelde dışarıda çekilen 

filmin hemen hemen her sahnesinde dikkat çekilir.  

 

Godard, belgesele olan eğilimini sese de uygulamıştır. Ses kaydı problemlerinin 

çözüldüğü sesli filmin ilk günlerinden bu yana en gerçekçi denilen filmde bile ses daima 

bir istisna olmuştur. Godard, sesin doğallığını her zaman duyulabilmesine tercih 

etmiştir.59 

 

Serseri Aşıklar sonradan seslendirilmiş olmasına rağmen, kentin doğal seslerini 

de her zaman duyabilmişizdir. Monolog, diyalog, davranış ve kameranın serbest 

hareketleri tam da Paris’in serbestliğine uymaktadır.   

 

Filmin sokakta geçen hemen hemen her sahnesinde dönemin kentsel dokusuna 

ve mimarisine dair bilgi edinir seyirci. Bu bilgiler yorumlandığında ise modern kentin 

oluşum süreci ve bu süreç içerisinde gelişen politik olaylar hakkında da bilgi sahibi 

olunur.  

 

Bu anlamda, Serseri Aşıklar, 1960 yılının Paris’ini, Paris’in sokaklarını, 

caddelerini, bulvarlarını, kentte yaşayan insan farklılıklarını, kentin akışkan ve canlı 

                                                 
58 Derleyen: Ertan  Yılmaz,Jean Luc Godard Konvansiyonele Karşı Modernist Sinema , Gece 
Yayınları, Nisan 1993, s.15 
59 Derleyen: Ertan  Yılmaz, A.g.k,s.74 
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ritmini  anlaşılması zor bir aşk hikayesi üzerinden belgeler ve günümüze bir Paris 

hatırası bırakır.  

 

Yönetmenin, belgesel ve hikaye tarzını bir potada erittiği film anlayışını ilk 

filmlerinden sonraki filmlerinde daha çok görürüz. Ancak, Serseri Aşıklar yönetmenin 

hem ilk uzun metrajlı hem de salt sinema tutkusunu yansıttığı filmdi kuşkusuz. Kent, 

Godard filmlerinde her zaman bir fon olmanın üzerinde görev üstlenmiş, adeta en 

önemli karakter olmuştur.  

 

Godard, böylece sadece kültürel değil, aynı zamanda sosyal ve siyasal bir aktör 

olur. Paris’i belgesel çekimlerle kaydeden yönetmen, bu ham çekimleri arayazı ve 

filozofvari konuşmalarla destekler. Paris’in akışkan ve canlı ritminin Godard’ın 

filmlerinde temsil edilmesi ilk defa Serseri Aşıklar filminde gerçekleştirilir.60 

 

1.7. Belgesel Sinemanın Modernitenin En Önemli Karakteri Kentin 

Belgelenmesinde Đşlevi 

 

     1.7.1. Modern Kentsel Yaşamın Tasdiği ve Hatırası Olarak Belgesel 

 

 Walter Benjamin,’’Sinema, dağarcığından yakım çekimler yaparak, tanış 

olduğumuz nesnelerin gizli ayrıntılarını vurgulayarak,kameranın dahice yöntemiyle 

sıradan ortamları irdeleyerek, hayatımızı yöneten zorunluluklara ilişkin bilgileri 

aktardığı gibi, bize daha önce düşünülmemiş dev bir devinim alanı da sağlar’’der.61 

 

Sinemanın, modernitenin hem mekanizması hem de kahramanı olan kentler ile 

olan ilişkisi sinema var olduğundan beri devam etmektedir. Kent, sinema tarihine adını 

yazdırmış onlarca film içerisinde sadece bir dekor veya pasif bir çerçeve olarak kalmaz 

ve film anlatısının atmosferine ve metnin kendisine dönüşür.  

                                                 
60 Mehmet Öztürk, A.g.k,s.339 
61 Walter Benjamin, Pasajlar, Ahmet Cemal (Çev.), Đstanbul, YKY, Şubat,2007,s.72 
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Gerçekçi ve belgesel geleneğin gelişmesinde köşe taşları olan bu filmler kent 

gerçekçiliği, kent senfonisi ya da senfonik belgeseller olarak nitelendirilirler. 62 

 

1920’li yıllarda yapımcıların yakın çevreleri ve yaşadıkları kentlerle ilgili 

gerçekleri görüntüleyip, dramatik bir anlatı içinde sunmaları olarak ortaya çıkan bu tür 

belgeseller senfonik bir biçime sahiptirler. Bu belgesel türünün başlıca yönetmenleri; 

Walther Ruttman, Alberto Cavalcanti, Jean Vigo, Henry Storck ve Joris Ivens’tir.  

 

Kent belgesellerinin ya da bir başka deyişle Senfonik Belgesellerin genel 

özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 

• Bu tür belgesel filmler, şehir yaşantısı ve yakın çevreyle ilgili gerçek 

olayları tüm yönleriyle sergilemeye çalışırlar. 

• Đnsan, öykülü filmde olduğu gibi önem kazanarak canlı bir biçimde 

kişisel yönleriyle ele alınır. 

• Kurgu, senfonik görüntüyü sağlamakta büyük yer tutar. 63 

 

 Walther Ruttmann’ın senfonik kent belgeseli, Berlin, Bir Büyük Kent Senfonisi 

çoğu zaman kronolojik anlamda kendisini takip eden Dziga Vertov’un Film Kameralı 

Adam filmiyle karşı karşıya getirilmiştir. 

 

Ancak, Berlin, Bir Büyük Kent Senfonisi, temel aldığı karakterin kent ve kentin 

güncel bir kayıdı  olmasından ötürü Vertov’un filminden ayrılır. Vertov, filminde kenti 

bir fon olarak kullanırken, film yapım süreçlerini, dönemin film seyircilerinin 

alışkanlıklarını ve kapitalist düzeni eleştirirken bir yandan da sosyalizm propagandası 

da yapar.  

 

  

 

                                                 
62 Simten Gündeş,A.g.k,s.65 
63 Simten Gündeş,A.g.k,s.73 
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4.2. Günümüz Türk Sinemasından Đstanbul üzerine ‘Senfonik’ Bir Kent Belgeseli: 

Đstanbul Hatırası / Crossing The Bridge The Sound Of Đstanbul 

 

Günümüz Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden Fatih Akın’ın 2004 

yılında yaptığı Đstanbul Hatırası ( Crossing The Bridge / The Sound Of Đstanbul ), 

Đstanbul üzerinden anlatılan bir müzik belgeseli.  

 

Film, yönetmenin Duvara Karşı filminin müziklerini de yapan Alman 

Einsturzende Neubauten grubunun basçısı Alexander Hacke’nin Đstanbul’ün müziğini 

araştırmak üzere Đstanbul’a gelişi üzerine kurulmuş. Müzisyen Hacke, Đstanbul’a 

gelerek kentin en Avrupai noktalarından biri olan Beyoğlu’nda bulunan Büyük Londra 

Oteli’ne yerleşir ve kendini kentin sokaklarına ve müziğine bırakır. Bu süreç içerisinde 

müzisyen Đstanbul’un müzikal çeşitliliğini seyyar taşıdığı mikrofonu ve kayıt cihazıyla 

kaydeder. Yönetmen Fatih Akın’da müzisyene elinde taşıdığı kamerasıyla film boyunca 

eşlik eder. Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Müzeyyen Senar, Baba Zula, Selim Sesler, 

Siyasiyabend, Aynur ve Ceza gibi pek çok müzisyen de müzikleriyle belgeselin ana 

hatlarını oluştururlar. 

 

 Filmde, sözü edilen müzisyenlerle görüşmeler yapılarak canlı ses kayıtları 

alınmıştır. Çok çeşitli kültürlerden gelen bu müzisyenlerin ortak yanı Đstanbul’da 

Đstanbul’un müziğini yapmalarıdır. Müzik yoluyla Đstanbul üzerinden Türkiye’nin 

mozaiğinin de çizildiği filmde, Đstanbul’da yapılan müzikler eşliğinde kentin bin bir 

yüzü de belgelenmiştir.  

 

 Film, tüm Đstanbul’u kuşbakışı olarak görmemizi sağlayan helikopter 

çekimleriyle açılır. Boğaz Köprüsünün heybeti, şehri ve ülkeyi kıtalara ayıran Marmara 

Denizi’nin mavisi ve modern kentleşmenin gerektirdiği fabrikalar, iş merkezleri ve 

apartmanları görürürüz.   
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 Kentin üzerindeki uçuş tamamlandıktan sonra kentin içine gireriz. Müzisyen 

Alexander Hacke, kentin müziğiyle tanışabilmek için ses kayıt cihazları ve 

mikrofonuyla kendini kentin en kozmopolit, en Avrupai, en kalabalık ve karmaşık 

merkezine, Beyoğlu’na atar ve şehrin seslerini kayıda başlar.  

 

 Hacke’nin tanıştığı ve görüştüğü her sanatçı, her topluluk şehrin farklı bir 

kültürel tarafını, görünümünü ve toplumsal özelliğini temsil eder. Her sanatçının her 

topluluğun da söyleyeceği bir sözü, bir derdi vardır. Bu dertler, Đstanbul’un ve 

Türkiye’nin de ortak dertleridir. Müzik, farklı kültürleri, dilleri, dinleri ortak bir 

paydada toplayabilen sayılı araçtan biridir. Đstanbul Hatırası, bu ortak dili kullanarak 

Đstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutar. Bunu yaparken de tüm bu müziklerin 

doğduğu ve geliştiği kent olarak Đstanbul un kentsel bir panoramasını da sunar. 

Beyoğlu’nda başlayıp, Kadıköy’e kadar uzanan bu müzikal yolculuk sırasında modern 

bir metropol olarak Đstanbul’daki toplumsal ve semtsel farklılıklara eğilinir. Đstanbul’un 

gecesi ve gündüzü gündelik hayatta gözümüzden kaçan pek çok ayrıntıya yer verilerek 

belgelenir.  

 

 Sokak sanatçıları, sokak satıcıları, Taksim dönercileri, çocuklar, gençler, aileler, 

fahişeler, evleri sokaklar olanlar, bir köşede uyuya kalanlar, yönetmenin hareketli 

kamerasıyla tespit edilir. Đstanbul’un tüm zıtlıkları, sıcak, soğuk, zengin, fakir, kalabalık 

ve yalnızlık, Đstanbul’u Đstanbul yapan, kimilerini ya kendine aşık bıraktıran ya da nefret 

ettiren bu kent, kendi içindeki farklılıkların ortak bir dile döküldüğü çeşitli müziklere ve 

toplumsal farklılıklara ev sahipliği yapıyor.  

  

 Đstanbul Hatırası, bu müziklerini bazen hiç duyamadığımız bu seslere kulak 

verirken, kentin tarihsel ve kentsel dokusunu da estetik bir biçimde gösteriyor.  

 

 Film, herhangi bir kahvede oturan bir adamdan, bir sokak köşesinde gitarını 

çalan bir gence kadar gündelik hayat içerisinde es geçtiğimiz ama kentin kimliğini 

oluşturan detaylara çeviriyor kamerasını. Đnsanlar, koskoca kentlerde kendilerinden 

başka hayatların da var olduğunu çoğu zaman unuturlar.  
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 Diğerlerinin farkında olmadan yaşarız çoğu zaman. Ancak, çoğu zaman farkına 

varamadığımız ‘diğerleri’ nin sesleri, dertleri kenti kent yapan unsurlardandır.  

 

 Fatih Akın, kente dair unutulan ve gözden kaçan detayları, kahramanları şehrin 

müzikal çeşitliliğiyle harmanlayarak modern zamanların senfonik bir kent belgeselini 

sunuyor.  

 

 Film için kaydedilen şarkıların çoğu Đstanbul’u anlatan şarkılardan seçiliyor ve 

eski Đstanbul fotoğrafları eşliğinde aktarılıyor. Böylece filmin geçtiği Beyoğlu, Galata, 

Haliç ve Kadıköy gibi semtlerin seneler önceki özellikleri de izleyiciye hatırlatılır. Tüm 

dünyada kentlere dair kimi imgeler vardır. Bu imgeler kentlerin karakteristiğini 

oluşturur. Bu imgelerle karşılaşanların kafasında hemen o kent oluşabilir. Fatih Akın da 

Đstanbul’un bu özel imgelerini, detaylarını büyük bir özenle ayıklayarak, önümüze 

koyar.  

 

 Halicin balıkçıları, Kız Kulesi, Beşiktaş Vapuru, Galata Kulesi, gün batımında 

cami silüetleri ve tabii ki fabrika dumanları…Filmin adından da anlaşıldığı üzere 

yönetmen, temelinde Đstanbul’un müzikal ve kültürel çeşitliliği olan bir hatıra 

yaratmıştır. Kentin gözden kaçan seslerini, mimari yapılarını, arka sokaklarını, ana 

caddelerini, otobanlarını, varoşlarını, gece kondularını hatırlamamızı ve etrafımızdaki 

çeşitliliğin farkına varmamızı sağlayan film, müzik aracılığıyla aynı topraklarda 

yaşayan çok çeşitli köprüler arasında bir köprü kurar.  

 

  

 Filmde, müziğini sokaklarda icra eden bir toplulukla da görüşülür. Grup 

üyelerinden biri, sokağın birleştirici bir mekan olduğundan ve zaman zaman elinde 

laptopuyla geçen bir iş adamı ile bir tinercinin bir melodinin peşinden giderek omuz 

omuza bir duygu birliği yaşadıklarından söz eder. Müzik,  gündelik hayatta birbirlerinin 

farkında bile olmayan insanları bir çemberin içinde toplar ve sokakta buna mesken olur. 

Sokakta sanat yapan sanatçıdan Türkiye’nin müzikal anlamda idolleri haline gelmiş 

starlara kadar tüm müzisyenlerin Đstanbul’a dair söyleyecekleri vardır. Ortak olan, 

hepsinin Đstanbul’dan ve kendi kültürlerinden beslenerek müziklerini ürettikleridir. 
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 Đstanbul Hatırası, yaşadığımız yerin farkına varmamız ve onu tüm kültürel 

zenginlikleriyle sahiplenmemiz gerektiğini hissettirir bize. Dikkatli gözlerle etrafımıza 

bakabilmemiz gerektiğini söyler, belki Müzeyyen Senar’ı sahne kostümleriyle son defa 

görüntüler, Đstanbul ve müziklerinin bir hatırasını bırakır izleyiciye. Yönetmen, tüm 

bunları yaparken, seçtiği teknik dil bakımından da sokaklara ve Đstanbul’un hızına uyum 

sağlamış. Filmin genelinde seyyar kayıt malzemeleri kullanılmıştır. Bir çok röportaj 

hareketli kamerayla kaydedilmiş, yapay ışık,birkaç çekim dışında tercih edilmemiştir. 

Böylelikle kentin ve sokakların,kural kabul etmeyen ve durmak bilmeyen hengamesi 

filmin biçimsel yanında da kendini hissettirmektedir. Bu anlamda Đstanbul Hatırası 

filmi, günümüz Türk sinemasının ve Dünya sinemasının kayda değer kent 

belgesellerinden biri olmuştur.  
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 YOLCU FĐLMĐ 

  

 2.1.Kavram: Kent 

 

 2.1.1. Gösteri Alanı Olarak Kent 

 

Kent, nüfusunun çoğunun ticaret, sanayi ya da yönetim gibi işlerle uğraştığı 

tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı olarak tanımlanır.64 Kentin tarihini 

araştırmak oldukça derin bir incelemeyi, tüm dünya ve insanlık tarihine dair bilgi 

edinmeyi gerektirmektedir. Kentlerin ekonomik, sosyal, politik yapılanmalarına dair 

araştırmalara ışık tutabilecek yüzlerce antik kent henüz gün ışığına bile çıkamamıştır. 

5000 yıllık kent tarihi ve belki de bir o kadar yıllık kent öncesi tarih, sadece kısmen 

araştırılmış birkaç düzine araziye yayılmış durumdadır. 65 Kentler, insanların toplumsal 

yaşamları üzerinde büyük etkileri olan yerleşimlerdir. Sokaklar, meydanlar, parklar, 

açık alanlar kentlinin toplanacağı birbirleriyle kaynaşacağı, kentli kültürünü 

oluşturacakları toplumsal uzlaşma alanlarıdır. 66  

 

Đlk yerleşim birimlerinden, antik kentlere, ortaçağ kent düzeninden, modern kent 

anlayışına kadar binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan kent, tarihi boyunca, insanların 

diğer insanlarla iletişim kurdukları, kalabalıklar içerisinde yalnız kalarak kendilerini 

buldukları, kendilerini ifade edebildikleri alanları içinde barındırmıştır. Bu alanlar 

kentlerin nefes alma noktaları olan meydanlardır.  Ticari hayat geliştikçe ve kapitalizm 

kendini hissettirmeye başlamasıyla kent meydanları, gündelik hayatın yaşandığı, 

toplumsal ve ekonomik ilişkilerin sürdürüldüğü mekanlar haline gelir. Meydanlar, 

güçlü, güçsüz, zengin, fakir, yaşlı, genç herkesin bir arada olduğu boş alanlardır.  

 

                                                 
64 www.tdk.gov.tr 
65 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent,Gürol Koca ve Tamer Tosun (Çev.),Đstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2007,s.75 
66 M. Ebru Erdönmez, Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum Đlişkilerindeki Etkileri,YTÜ 
Mimarlık Fakültesi Dergisi, Đstanbul,2005,s.68 
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Bu boş alanlar, geleneksel yerleşmelerdeki gibi herkes tarafından benimsenmiş 

ortak değerler ışığında ve yerleşmenin doğal gelişimi içinde kendiliğinden ortaya çıkan 

bir çeşme başı ya da ağaç altı olabildiği gibi tüm kente hizmet veren hatta yeni bir kent 

kurulacağında başlama noktası olarak kabul edilen merkez niteliğindeki planlı ve 

düzgün geometrili planlardır. 67 

 

Kentler ve binalar tasarlanırken, boş alanları ve açık alanlarıyla birlikte 

düşünülmelidir. Kentlerin uzaktan bakıldığında ilk göze çarpan keskin uzun, gökyüzüne 

yükselen ihtişamlı binalarının aralarında kalan diğer tüm mekanlar kentsel toplumsal 

mekanları oluştururlar. Bu mekanlar- meydanlar, sokaklar, parklar- kentlerin 

karakterlerini ve kültürünü belirleyen yaşayan taraflarıdır.  

   

Halka açık ‘kamusal alan’lar insanların, normal günlük rutinlerinde ya da 

dönemsel şenliklerinde ( festival, bayram, gösteriler ) fonksiyonel ve törensel 

aktivitelerini gerçekleştirdikleri toplumu birbirine bağlayan ortak bir zemin olarak 

nitelendirilir. 68 Kentler sadece evlerin ve işyerlerinin bulunduğu mekanlar değil, farklı 

farklı kültürleri ve insanları bir araya toplayan, dönüştüren, kültürel, ekonomik ve 

politik hayatın kontrolünü üstlenen yerleşimlerdir. Bu bağlamda meydanlar ve sokaklar 

kentler var olduğundan beri seyirlik cümbüşler, gösterileri, halk eğlenceleri için sahne 

görevini üstlenmiş karşılaşma yerleri olmuştur. Modernleşme sürecinin başlamasıyla 

bazı çağdaş katı doktrinler ve felsefelerden etkilense de kentin kimliğini oluşturan 

meydanlar, tarih boyunca sokaktaki insan için adeta bir tiyatro sahnesi olmuştur. Bu 

tiyatro sahnesi, üst sınıf ve alt sınıf ayrımının unutulduğu, fiziksel temasların 

gerçekleştiği, her kesimden kentlinin ortak amaç içerisinde duygu birliği yaparak bir 

gösteriyi, bir satıcıyı, bir sokak sanatçısını hatta ve hatta idam sahnelerini izlediği bu 

mekanlar insanları saran, yakınlaştıran, kentliye kentli olduğunu hatırlatan özgür bir 

alandır.   

 

                                                 
67 Özen Eyüce, ‘’Meydanlar’’, Ege Mimarlık Dergisi, 2. Sayı, Nisan, 2000, s.11 
68 Kostoff S., The City Assembled, Thames and Hudson, 1999, London, s.69 
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Meydanlar, Antik Yunan kentinin günümüze bir mirasıdır. Antik Yunan kentinin 

dinamik merkezi agoralar, kamusal amaçlarla kamunun kullandığı, etrafı ille de çevrili 

olmayan bir yerdir. Genellikle yakınındaki binalar gelişigüzel yerleştirilmiştir.  

 

Bir yanda bir tapınak, diğer yanda kahramanlardan birine ait, bir heykel veya bir 

çeşme bulunur. Sıra halinde dizilmiş gelip geçenlerin seyirine açık olan zanaatçilerin 

işliklerinin yer aldığı, sokak tiyatrolarının sergilendiği, pazar kurulduğunda köylünün 

satmak için kente getirdiği mahsüllerini sergilediği mekanlar olmuştur agoralar.69 

 

Zamanla ticaretin gelişmesiyle birlikte agoralar, pazaryeri, toplanma yeri ve 

şenlik alanları olarak hizmet verecek şekilde tasarlanmaya başladı. Günümüz modern 

kentlerinde bir takım iktidar ilişkilerinin sebebiyle sekteye, yasaklara ve kısıtlamalara 

uğrayan meydan gösterileri, çok yakın zamanlara kadar varlığını sürdürmeyi de başardı.  

 

Kent, uygarlıkların en zengin ifadelerini içinde barındırıp yeni biçimlerle 

yeniden üretme yeteneğine sahiptir; ticari ilişkilerden sosyal dönüşümlere, şehircilikten, 

sahne ve sokak sanatları ile diğer kültürel biçimlere ve kültürel biçimlere ve gündelik 

yaşamın en ince ayrıntısına kadar. 70 

 

Avrupa’da karnavallar ve festivaller, kentin sokaklarının ve meydanlarının 

canlanmasını sağlayan halk kültürünün gelişimindeki en önemli unsurlardır.15. yy 

başlarında kentliler için, her gün bir festival her gün bir karnavaldır. Eğlence bir meslek 

olması yüzünden, her köşebaşında her an bulunabilirdi. Büyük şehirlerde, balad 

şarkıcıları ve soytarılar sürekli gösteri yapıyorlardı. 71 Kentli için her gün yürüyüp 

geçtiği sokaklarda palyaçolar, sihirbazlar, hokkabazlar, jonglörler ve müzisyenlerle 

karşılaşmak alelade bir durum haline gelmiştir. Çünkü kent içinde barındırdığı bu 

karakterlerle, sokakların ve meydanların bu gibi özgürleştirici unsurlarıyla birlikte 

karakter kazanır ve yaşayan bir canlıya dönüşür.  Bu eğlenceli detaylar yüzyıllardır kent 

                                                 
69Lewis Mumford, A.g.k,s.191 
70 Mehmet Öztürk, A.g.k,s.17 
71 Peter Burke, Yeni Çağ Başında Avrupa Halk Kültürü,Göktuğ Aksan (Çev.), Ankara, Đmge Kitabevi, 
Nisan,1996,s.51 
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kültürünün oluşmasını sağlayan çok önemli unsurlardır. Kentli insan, ya fark etmeden 

geçer gider önünden ya da durup kalabalığa karışıp gösteriyi seyreder. 

 

Kentler çoğu zaman, toplumun içinden geçtiği siyasal-politik hayata da tanıklık 

eder. Komplocular, hangisi olursa olsun, mevcut hükümetin alaşağı edilmesinden başka 

dertleri olmayanlar, azınlık haklarını savunanlar, kadın hakları için sokaklara 

dökülenler, hepsi seslerini duyurabilmek, kendilerini ifade edebilmek için kentlerin 

merkezlerini, meydanlarını tercih ederler. Kent meydanları ve sokaklar, yıllardır gösteri 

yürüyüşlerine, protestoculara tanıklık etmiş, inandıkları idealler uğruna insanlar 

sokaklarda kan dökmüş ve hatta hayatlarını kaybetmişlerdir. 

 

Yunan, Roma, Đslam ve modern anlayışlarda kent, barbarlık ve kaos ile karşıt 

uygarlık ile eşanlamlı olarak görülmüştür. Ancak modern kentsel alan zarif bir 

toplumsal yaşamı içinde barındırdığı gibi, bir o kadar da barbar zihniyetleri içinde 

barındırmıştır.72 Kentlerin kimliklerini oluşturan sokaklar ve meydanlar her zaman 

eğlence ve tüketim kültürüne hizmet etmemiş aynı zamanda 1800’lü yılların ortalarına 

kadar ceza sistemi de halka açık meydanlarda uygulanmıştır. Avusturya, Đsviçre ve 

ABD’ nin Pennysylvania gibi bazı eyaletlerinde uygulanan, mahkumların sokaklarda ve 

şehirlerarası yollarda çalıştırılmaları – demir boyunduruklu, çok renkli kıyafetleri olan 

ayakları prangalı kürek mahkumlar; bunlarla halk arasında meydan okuma, küfür, alay, 

darbe, kin veya işbirliği biçiminde alışverişler olmaktadır. 73 

 

Foucault’ya göre, Ceza adeta seyirlik bir unsur, bir gösteri haline getirilmiş, 

insanların gülüp eğlendikleri, kaynaştıkları ortamlar idam sahnelerinin gerçekleştiği 

ölüm mekanlarına dönüşmüştür. Meydanlar bu sefer, halk için gösterişli cezalandırma 

törenlerini izleyebilecekleri, ortak bir amaç ve duygu birliğinde bulunabilecekleri bir 

toplanma mekanıdır. 

 

                                                 
72 Mehmet Öztürk, A.g.k,s.17 
 
73 Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Mehmet Ali Kılıçbay (Çev.), Ankara, Đmge Kitabevi, 
Ekim,2006, s.40 
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Sonuç olarak, açık kamusal alanlar, sadece belirli bir kişiyle değil, diğerleri ile 

de birlikte olma imkanı sunmaktadır. Kenti kent yapan unsurlar, tarihten günümüze 

kadar nesilden nesile aktarılarak gelişmiş ve değişimler göstermiştir. Karnavallar,  

sokak sanatçıları, satıcılar, protestocular kısacası kentte canlı kılan her öğe kentin kent 

olmasını sağlar ve halk ve kent kültürünün oluşmasının en önemli unsurlarıdır. 

 

 

2.1.2. Sinematografik Olarak Kent 

 

 Tarihler 28 Aralık 1895’i gösterdiğinde Paris’in yoksul işçi kesimi, ismi Grand 

Cafe olan bir mekanda heyecanla sinematografın çalışmasını bekliyorlardı. Kentin alt 

tabakasını oluşturan bu zümre o akşam ilk defa sinematografla tanıştı. Lumiere 

Kardeşler’in ‘ Kendini Sulayan Bahçıvan’ filmi, izleyenleri o kadar etkilemişti ki takip 

eden yıllarda sinematografa olan ilgi alt tabakayla sınırlı kalmayarak, orta sınıf ve hatta 

entelektüel çevrenin de ilgisini çekmeyi başardı. Sinemanın kentle ilk buluşması işte o 

gece gerçekleşti. Kentler, sinema filmlerine o tarihten günümüze değin hem ticari hem 

de içeriksel anlamda kucak açmıştır.  Yaşanması güç kentlerde tutunmaya çalışan 

modern kentin insanları için yepyeni bir alışkanlık, yepyeni bir zevkti sinema. Hem 

kentin sosyal hayatına katılarak kentli için yeni bir kültür yaratan, hem de kenti içeriksel 

anlamda kendisini oluşturan temel öğelerden biri olarak alan sinema, kentle olan 

ilişkisini hiçbir zaman koparmadı.  

 

Ortaya çıkışından itibaren sinema, en iyi film örneklerinden en amatör olanlara 

kadar kentlerin ya genel bir durumunu ya da özel ve ayrıntılı anlarını, nesnel veya öznel 

bakış açılarıyla belgelemektedir.74 Kentler, kimi zaman sadece bir fon, kimi zamansa 

filmlerin gerek içeriğinin gerekse biçiminin baştan sona bir metaforu olarak 

kullanılmıştır. Bu anlamda kenti, senaryonun olmazsa olmaz bir öğesi haline getiren ve 

sinema sanatına yeni anlatım olanakları sağlayan filmler oldukça fazladır. 1920’li 

yıllardan başlayarak kent, yönetmenler için vazgeçilmez bir oyuncu görevini 

üstlenmiştir. Lumiere Kardeşler, Walther Ruttmann, Dziaga Vertov gibi pek çok isim 

                                                 
74 Derleyen: Mehmet Öztürk, Sinematografik Kentler, Mekanlar, Hatıralar, Arzular,Agora Yayınları, 
2008, s.3 
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belgesel görüntülerle kenti kaydederek, kentin gündelik hayatını alıcılarıyla 

belgelemişlerdir. Sonraları hikayeli filmlerde de kent bir karakter olarak ele alınarak, 

modern hayatın sunumu ya da eleştirileri kentlerin dokuları üzerinden aktarılır. 

 

Sinema, Kevin Robbins’in ifade ettiği gibi, modern kentteki hayat 

deneyimlerini, onun karmaşık görünümlerini sergiler, film seyircisini tetikler,  korkular 

ve caddelerin erotizmiyle dolu bir labirente sürükler.  

 

Sinematografın icadından ve gündelik hayatın içine nüfuz etmesinden önce, kent 

romanların en önemli oluşturucu öğesiydi. Proust, Kafka, Balzac, Dostoyevski gibi 

yazarlar yaşadıkları kentlerin kimliklerini, karakterlerini anlattıkları hikayelerin 

temeline oturtmuşlardır. Örneğin Proust’un Paris betimlemeleri hem birer anı hem de 

kentsel-tarihsel bir belge niteliğinde olmuştur. Tarihi ve anıları canlandırabilme 

niteliğine sahip olan sinema da kentin zengin, renkli ve dinamik yapısını görmezlikten 

gelemez. Walter Benjamin de yüzyılın başından itibaren, kentin, en geniş kültürel 

iletişim sistemini oluşturduğunu söylemişti.75 

 

 

Baudelaire, sanatçıyı kent yaşamının sıradan konuları üzerine yoğunlaşabilen, 

bunların gelip geçici özelliklerini kavrayabilen, ama yine de bu kısa anın içinden 

sonsuzluğa ilişkin taşıdığı bütün işaretleri çıkarıp alabilen biri olarak tanımlamıştı. 76 Bu 

bağlamda, Siegfried Kracauer’ in sine-site kuramı kentsel gündelik hayatın filmler 

yoluyla saptanması ve sunulmasını kendine temel alır. Kracauer’e göre günlük hayatın 

sinema formuyla estetize edilmesi, metropol kitlesinin yeni bir süsü ve çehresi olarak 

sinema ve cadde ve kent görüntülerinin film manzaraları aracılığıyla tetkik edilmesi bu 

kuramı oluşturur. 77 

 

                                                 
75 Walter Benjamin, A.g.k,s.64 
76 Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 2003, s.213 
77 Derleyen: Mehmet Öztürk, Sinematografik Kentler, Mekanlar, Hatıralar, Arzular,Agora Yayınları, 
2008, s.9 
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Kracauer’in bu kuramından yola çıkarak, filmsel anlatımın hayatın içindeki kimi 

‘an’lar ya da kilit mekanlar üzerinden kente dair anlatımları yorumlamaya ve kenti 

yeniden yorumlamaya hizmet ettiğini söyleyebiliriz.  

 

Cadde ve kent sahneleri üzerinden modernitenin karakterlerini eleştirel bir 

yöntemle ele alan Kracauer, film formundan hareket ederek, sosyolojik, politik, 

psikolojik ve felsefik düşünceler üretir.78 Frankfurt Zeitung’daki yazılarında, Alman, 

Amerikan, Fransız ve Sovyet sinemasının tipik devrimci filmlerinden yola çıkarak 1920 

ve 1930’lu yılların kent filmlerini analiz eden Kracauer, film manzaralarındaki şifreler 

üzerinden toplumsal eğilimleri, ideolojik hakimiyetleri ve kitlelerin kitlelerin ruhsal 

karakterlerini çözmeye yarayan bir yöntem uyguladı. 79 

 

Kracauer’e göre sinema, büyük şehri yakalama, ortak ve adsız yaşamını 

görüntüleme, kendine has zamansallığını anlatma ve sessiz, gizli saklı, bilinçsiz 

olaylarını yakalama yetisine sahip olan araçtır. Sinema tamamen dışsallaşmış, 

sözcüklerin ve şeylerin işlevlerinin unutulduğu ve anlamlarının ışıltılar altında dağılmış 

olduğu büyük şehrin gerçekliğini bildirebilen tek araçtır.80  

 

 Sosyolog Georg Simmel’in öğrencisi olan ve mimarlık eğitimi alan Siegfried 

Kracauer’in  1920 ve 1930’lu yıllarda kentsel çözümlemelerini yaptığı bir çok filmden 

ikisi de Walter Ruttmann’ın Berlin Bir Büyük Kent Senfonisi filmi ile Dziga Vertov’un 

Film Kameralı Adam filmleridir. Her iki filmde birbirine çok yakın zamanlarda, kentin 

sinemasal anlatım içerisinde sadece bir fon olarak kullanımı geleneğinin ortadan 

kalmaya başladığı zamanlarda çekilmiştir. Bu geleneğin ortadan kalkmasına yol açan en 

önemli isimler de bahsettiğimiz filmlerin yönetmenleridir. Ruttman, Berlin filminde 

Berlin kentini estetik düzeyi oldukça yüksek, dinamik ve canlı görüntülerle sunarken 

Vertov’un Kameralı Adam’ı içinde yaşadığı kentin gündelik yaşantısını kaydederken 

                                                 
78 Derleyen: Mehmet Öztürk, Sinematografik Kentler, Mekanlar, Hatıralar, Arzular,Agora Yayınları, 
2008, s.9 
 
 
79 Derleyen: Mehmet Öztürk, A.g.k,s.19 
80 Siegfried Kracauer, Le Voyage et la danse, Figures de ville et vues de films, Presses Universitaires 
de Vincennes,1996, s.9 
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sinema yapım süreçlerini de belgeleyerek aynı zamanda politik duruşunu da 

sergilemiştir. ‘’  

 Ruttman’ın çağrışımları bütünüyle biçimsel kalırken Vertov ise montaj yoluyla 

gerçekliğin dağılmışlığının bağlamına bir anlam kazandırır. Ruttman, aydınlatılmamış 

bir yan yanalık sunarken Vertov onu ortaya koyarken yorumlar’’81 

 

 Buradan da anlaşılacağı gibi, Kracauer, filmsel anlatımda kentsel hayatın 

‘dünyevi bir cennet’ olarak yansıtılmasına karşı çıkmıştır. ‘’Kracauer bir estetik 

önermesinde ‘ yarının olumlu dünyası, bugünün olumsuzlanmasında saklıdır’ der. ‘’82  

 

 Kracauer’in sine-site anlayışının önemli noktalarını oluşturan, sokak ve 

caddelerin tasviri ve yorumlanmasının üzerinden kentsel ve toplumsal eleştiriler ve yeni 

bakışlar üreten pek çok film üretilmiştir.  

 

1920’ler gerçekçi belgesel geleneğin ürünü senfonik kent filmlerinden, 2. Dünya 

Savaşı sonrasında Đtalya’da ortaya çıkan Yeni Gerçekçi sinema akımı ve onun ışığında 

Fransa’da oluşan Cine-Verite ve Yeni Dalga filmleri ve günümüz banliyö filmlerine 

kadar kentler, sinema tarafından yeniden yorumlanmıştır. Sinema, kentler aracılığıyla 

geçmişin tarihsel bir sunumunu yaparken, Fritz Lang’ın Metropolis’inden beri gelen 

geleceğin karanlık tasavvurlarını da yaratır. Dünya sinemasından Rene Clair, 

Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, Federico Fellini, Wim Wenders, Jim 

Jarmusch,François Truffaut, Martin Scorscese gibi yönetmenler, kentleri yaptıkları 

filmlerin içine ana kahraman olarak yerleştirmişlerdir.  

 

Günümüz Türk sinemasından, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Fatih 

Akın gibi yönetmenler de yaşadıkları kenti toplumsal, siyasi ve kültürel yanlarıyla 

görünür kılmayı amaçlarlar.  

 

                                                 
81 Siegfried Kracauer, Kentin Gündelik Hayatı: Kameralı Adam, Çev: Ömer Beliç Albayrak, 
Derleyen:Mehmet Öztürk, Sinematografik Kentler,Mekanlar,Hatıralar, Arzular,Agora Kitaplığı, Đstanbul, 
Haziran,2008,s.45 
82 Siegfried Kracauer, A.g.k,s.12 
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 Sinema, modernitenin en önemli kahramanı olarak dünya sahnesinde yerini 

almaya başladığından beri, içinde dolanmaya başlayacağımız kenti hem fiziki hem de 

görsel tasarımlarla ya da tamamen gerçekçi bir anlatımla yeniden çizişi, film dilinin 

teknolojisindeki yeni ifadelerle anlatımsal alanda bireysel, kamusal ve toplumsal alanda 

karşılaşacağımız çatışma ve çelişki sorularını iyi bir seyirliğin içinde sunar.83 

 

 Yolcu filminde de, kentin sokaklarını kendine mesken edilmiş, kentin unutulmuş 

gerçek karakterlerinden birini ‘bir jonglörün modern bir metropol olan Đstanbul 

içerisinde yaşadığı varoluşsal, toplumsal ve kişisel sorunlarını  kentin canlılığı, hızı ve 

renkliliği içinde sunmayı amaçlar.  

 

2.2.Filmin Oluşum Süreci 

 

2.2.1.Konu: 

 

‘’Yolcu’’ belgesel filminde, geçmişten günümüze sokak kültürünün en önemli 

karakterlerinden biri olarak ‘jonglör’’ün modern kent içinde varoluş hikayesi 

anlatılmaktadır.  16 senedir, halk arasında hokkabazlık olarak bilinen jonglörlükle 

uğraşan ve son 7 senedir profesyonel anlamda bu işten para kazanarak hayatını sürdüren 

26 yaşındaki Kerem Eser’in bu mesleği seçme sürecinde yaşadığı zorluklar, çatışmalar, 

modern kentte böyle bir mesleği sürdürüyor olmanın iyi ve kötü tarafları kent ana 

mekan kabul edilerek sunulmaktadır.  

 

 

2.2.2.Amaç: 

 

En küçük yerleşim birimlerinden, en karmaşık metropollere kadar üzerinde 

‘insan’ın yaşadığı her oluşum pek çok farklı karakteri içinde barındırır. Jonglör, 

ortaçağdan günümüz modern zamanlarına kadar bu karakterlerin en renklilerinden biri 

olurken aynı zamanda da sokak kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlenir. 

                                                 
83 Z. Tül Akbal Sualp, Zamanmekan Kuram ve Sinema, Bağlam Yayınları, Đstanbul, Haziran, 2004, 
s.77 
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 Modernitenin, gündelik hayatın içerisinde  kendini hissettirmeye başladığı 

1900’lü yılların başından beri toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik değişimlere 

koşut olarak dönüşmeler ve gelişmeler gösteren kentler, kendisine kamusal karakterini 

kazandıran bir kargaşaya gönülmüştür. Modern kentin kargaşası, kaotik yapısı, hızı ve 

ritmi içerisinde modern birey de bu yapıya ayak uydurmak durumunda kalmaktadır.  

 

Yeni çalışma sistemleri, ekonomik yapı, toplumsal değişimler ve iktidar yapıları 

kentliyi, sayısal bir düzen içine hapetmiştir. Bu yeni düzen, bireyin kurulmuş makineler 

gibi büyük otobanların, köprülerin böldüğü kentleri bir uçtan bir uca arşınlamalarını 

gerektirir. Hayatının büyük bölümünü ulaşım araçlarında ve yollarda geçiren kentli, 

yaşadığı mekanın büyüsünü ve gizli ayrıntılarını çoğu zaman fark edemez hale gelir. 

Kimi mekanlar, tarihin içinden kopup gelmiş, kentin karakterini ve kendine has 

dokusunu oluşturan, kolektif bir bilinç oluşturarak kentte yaşayan her birey için özelliği 

ve gizemi olan mekanlardır. Bu gibi mekanlar ancak görsel kayıt cihazlarıyla 

belgelendiklerinde zihinlerde tekrar canlanarak, hatırlanır ve hatıralanır. Mekanlar gibi, 

kimi karakterler de bu çağdaş kasoun içinde tarihsel özellikleri dönüşerek de olsa var 

olma savaşı verirler. Bu karakterlerden biri de ‘jonglör’ dür. Đnsanlık tarihi boyunca 

halk kültürünün ve sokak sanatının oluşmasında aktif rol alan jonglör,  sanatın modern 

kentle kaynaşmasını tetikler ve kentin canlanmasını sağlar. 

 

 Modern kent, modern sanat ve kültürle ilgili yapılan tüm incelemeler de rehber 

kaynak olarak görülen Charles Baudelarie, sokakların kimliğini oluşturan hokkabaz, 

sihirbaz ve günümüz deyimiyle jonglörleri modernliğin aktörleri olarak tanımlar.84 

Ortaçağda zaman zaman yaptığı akıl almaz gösterilerden dolayı ‘Tanrı’ya kafa tutan’ 

olarak nitelendirilen jonglör, kent sokaklarını kendine mesken edinir.  

 

Sokaktan geçen her kesimden insanın kişisel telaşlarından ve kaygılarından 

arınarak çemberi oluşturan diğer insanlarla kolektif bir heyecan ve zevk paylaşımına 

girmelerini sağlamak jonglörün ve tüm sokak sanatçılarının amacıdır.  

                                                 
84 Charles Baudelaire,A.g.k,s.11 
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Ancak modernizmin ve kentleşmenin sonuçları olarak, yeni şehir düzenlemeleri 

ve mevcut iktidarların ideolojileri, bizlere yaşadığımız zamanı ve mekanı hissettiren bu 

kahramanların var olmalarına izin vermez.  

 

Bu çalışmanın amacı, modern kentin bir kahramanı olarak jonglör Kerem 

Eser’in kalabalıkların gündelik yaşamlarını nasıl dönüştürdüğüne ve ortaçağdan 

günümüze jonglörün dönüşümüne, Kerem Eser’in kişisel hikayesinden yola çıkarak 

toplumsal bir bakışla eğilmektir. Bir metropol olarak Đstanbul’un, modern hayatın 

kaosunun ve karmaşasının içerisinde gözden kaçan kentsel detaylarını ve yine aynı 

kargaşanın içinde fark edilemeyen bir karakter ‘jonglör’ Kerem Eser’in varoluş 

problemlerini belgelemek, modernitenin en önemli iki karakterini, kent ve sokak 

sanatçısı jonglörü Đstanbul ve Kerem Eser üzerinden anlatmak, ‘YOLCU’ filminin temel 

amacını oluşturur.  

 

2.2.3.Karakter: Jonglör 

 

Jonglör, ortaçağ ozanlarının ardılları olarak kabul edilen halk sanatının ve 

kültürünün  oluşmasında etkin rolü olan halk sanatçılarındandır. Gösteri sanatıyla 

uğraşan ve geçimlerini sağlayan bu sanatçılar, gösterilerini açık havada, seyircilerle 

çevrelenmiş olarak yaptıklarından bir tür sahne sanatçısıdırlar da. Sadece 1500-1800 

yılları arasında Đngiltere’de geçerli terimlerle bu gruba balad şarkıcıları, ayı oynatıcıları, 

soytarılar, şarlatanlar, palyaçolar komedyenler, çalıntı eşya satıcıları, maskaralar, hokus 

pokusçular, hokkabazlar, sahte ilaç satıcıları, halk ozanları, gezici şarlatanlar, 

oyuncular, kukla oynatıcıları, sahte doktorlar, ip cambazları, akrobatlar ve hatta işlerini 

açık havada ve seyirciler eşliğinde yaptıklarından diş çekiciler de girer.85 

 

 Jonglör, halk ozanına karşılık gelen Đspanyolca, juglar, teriminden gelir. 

Türediği Latince kök kelimesi joculator, ‘joker’ (şakacı), halk ozanının insanları 

eğlendiren birisi olduğuna ortaya koyuyor. Đngiliz tarihçi Peter Burke’ye göre, ‘’Bu 

adamların gösterileri o kadar etkileyiciydi ki ‘ jonglör’ zamanla ‘büyücü’ anlamını 

                                                 
85 Peter Burke, A.g..k,s.112 
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kazandı ve aslında ruh çağıran kimse olan ‘sihirbaz’ 18.yüzyılda el çabukluğu 

gösterileri yapan, ateş yutan veya ağzından renkli şeritler çıkaran kimseyi anlatmaya 

başladı.’’86  

 Bir profesyonel sokak eğlendiricisi olan jonglör top ve benzeri nesnelere 

çevirmesinin dışında, gösteri sanatlarının tüm unsurlarını yeteneğinde barındırır. Đp 

cambazlığı, akrobatlık, sihir ve doğaçlama oyunlar sergileyebilir. Jonglörler ve diğer 

halk sanatçıları, mesleklerini sokaklarda, halkla iç içe icra ederler.  

 

 Günümüzde jonglör, halk üzerindeki geçmişten gelen önemini yavaş yavaş 

yitirmeye başlamıştır. Günümüz jonglörü, sokaklarda gösterilerini yapabilmek için 

yorucu izin süreçlerinden geçmektedirler ancak buna rağmen özgürce sanatlarını icra 

edebilecekleri açık alanlar bulamamaktadırlar.  

 

Modern kentleşmenin sonucu olarak sokakların yerini alan multiplexlerde, gün 

ışığı yerine  mağazaların ışıkları altında ya da okul gösterilerinde mesleklerini icra eden 

jonglör de tarihsel süreç içerisinde modernleşerek, yeni modern jonglöre dönüşür.  

Kerem Eser, büyük bir metropol olan Đstanbul’un durmak bilmez ritmi içerisinde 

rengarenk toplarını çevirerek geçimini  sağlayan eskinin halk ozanı, şimdinin modern 

jonglörüdür. 

 

 2.3. Filmin Temel Öğeleri 

 

 2.3.1.Çekim Mekanları: 

 

• Göztepe Đşitme Engelli Çocuklar Okulu / Gösteri 

• Tepe Nautilius Alışveriş Merkezi / Curcunabazlar Sokak Tiyatrosu ve 

Kerem Eser / Gösteri 

• Ataşehir Bilfen Koleji / Gösteri 

• Lütfü Kırdar Kongre Salonu / Gösteri 

• Çırağan Sarayı / Gösteri 

                                                 
86 Peter Burke, A.g.k,s.113 
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• Bayrampaşa Akvaryum Alışveriş Merkezi / Gösteri 

• Bayrampaşa Belediye Çadırı / Gösteri 

• Maltepe Careffour Alışveriş Merkezi / Gösteri 

• Kastamonu 1001 Bisiklet / Stad Gösteri 

• Efes Pilsen One Love Festival / Atolye Gösteri 

• Ankara 365 Alışveriş Merkezi / Gösteri 

• Taksim Rum Okulu / Gösteri 

• Bakırköy Orkid 30.yıl Sokak Festivali / Kortej Gösteri 

• Üsküdar / Đstanbul Belediyesi Sokak Festivali 

• Salacak / Đstanbul Belediyesi Sokak Festivali 

• Bebek / Đstanbul Belediyesi Sokak Festivali 

• Ortaköy / Đstanbul Belediyesi Sokak Festivali 

• Adalar ( Büyük Ada, Heybeli Ada ) / Đstanbul Belediyesi Sokak Festivali 

• Beyoğlu ve Đstikal Caddesi / Sokak Gösterisi 

• Galata ve Kule Dibi / Sokak Gösterisi 

• Haliç / Sokak Gösterisi 

• Sultanahmet / Sokak Gösterisi 

• Bağdat Caddesi ve Caddebostan / Sokak Gösterisi 

• 4. Levent / Sokak Gösterisi 

 

‘’YOLCU’’ filmi için yapılan çekimler jonglör Kerem Eser’in gösteri 

programına uyularak gerçekleştirilmiştir. Kapalı mekanlardaki gösteriler haricindeki 

sokak ve trafik görüntüleri Kerem Eser’in gösterilerine giderken geçtiği ya da sokak 

gösterisi yapmak üzere kendi seçtiği mekanlardır. Bu mekanlar insan sirkülasyonun 

yoğun olduğu semtlerdir. Kerem Eser gösterilerine giderken ulaşım aracı olarak zaman 

zaman  metroyu da kullanmaktadır. Bu anlamda metro içinde yapılan çekimler, gösteri 

programlarının doğal seyrine gören yapılmıştır. Çekim yapılan bütün mekanlar 

‘’YOLCU’’ filminin baş karakteri Kerem Eser’in gerçek gösteri mekanları olup, tümü 

kendisinin gösteri programına göre planlanmıştır.  
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2.3.2.Görüşme ve Röportaj Yapılan Kişiler 

 

• Kerem Eser 

• Enis Eser ( Kerem Eser’in Babası ) 

• Şenay Eser ( Kerem Eser’in Annesi ) 

• Servet Yalçın ( Avrasya Sirki Kurucusu ve Sahibi ) 

• Eftal Gülbudak ( Tiyatrocu, Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü Öğretim 

Görevlisi ve Curcunabazlar Sokak Tiyatrosu Kurucusu ) 

 

 

    ‘’ YOLCU’’  filminin temelini oluşturan Kerem Eser röportajı Đstanbul’da Kerem 

Eser’in yaşadığı evde gerçekleştirilmiştir. Kerem Eser’in ailesi Enis Eser ve Şenay Eser 

röportajları Ankara’ya gidilerek, Anne Şenay Eser, çalıştığı Türkiye Odalar Birliği 

Üniversitesi Kampüsü’nde, baba Enis Eser ise evinde alınmıştır. Avrasya Sirki 

Kurucusu ve Sahibi Servet Yalçın röportajı için Avrasya Sirki’nin kurulu olduğu 

Antalya’ya gidilmiş, Eftal Gülbudak ile görüşebilmek içinse kendisinin Burhaniye’de 

kurduğu Tiyatro Akademisine gidilmiştir. 

 

  

 2.3.3.Teknik Dil 

 

Film, sokak sanatı, sokak kültürü ve kent odaklı olduğundan şehir çekimleri 

aktüel kamerayla yapılmıştır. Bunun nedeni, şehrin dinamik, hareketli yapısının 

filmin anlatım biçimiyle doğru orantılı olarak oluşmasının hedeflendiğindendir. 

Sokak çekimlerinde tripod kullanılmamıştır. Bu bilinçli bir tercih olup, hareketli 

çekimlerle şehrin hiç durmayan temposu arasındaki ilişki vurgulanmak istenmiştir. 

Hareketli kamera kullanımın bir diğer nedeni ise, ele alınan konunun jonglörlük 

olmasıdır. Jonglörün hareketliliği ve kuralsızlığı, kameranın aktüel yapısıyla uyum 

içindedir. Kapalı alanlarda yapılan gösterilerin çekimlerinde biri sabit diğeri aktüel 

olmak üzere iki kamera kullanılmıştır. Kerem Eser’ in röportajları da yine aynı 

yöntemle biri aktüel diğeri sabit iki kamera kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
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Burada amaçlanan  karakteri zaman zaman farklı açılardan da görebilmektir. 

Hareketli kameranın kullanım amaçlarından bir tanesi de yönetmenin oradalığını 

seyirciye hissettirmektir.  

 

Sokak ve yol çekimlerinde zaman zaman farklı açılar ve görüntüler elde 

edebilmek, kente ve karaktere estetik de bir boyut kazandırmak amacıyla çok çeşitli 

çekimler denenmiştir. Kerem Eser’i kuş bakışı olarak gördüğümüz Đstiklal Caddesi 

üzerinde tek tekerlekli bisikletiyle gezdiği plan, Đstiklal Caddesi üzerindeki bir 

cafe’den çekilmiştir. Yine Kerem Eser’in Haliç köprüsü üzerinde bisikletiyle 

ilerlediği plan, hareket halindeki bir otomobilin içinden çekilmiş, kentin hiç 

durmayan trafiği ve Haliç gerçekçi ve estetik yapıyla belgelenmiştir. 

 

Filmin genel rengi için belirli bir renk gösterilemez. Filmin iki ana karakteri 

kent ve jonglör rengarenk olgulardır. Kentler ve insanlar çoğu zaman belirli bir rengi 

hissettirebilirler. Ancak Đstanbul ve Jonglör Kerem eseri tek bir rengin açıklaması 

olanaksızdır. Bu anlamda film kentin tüm renklerini ve canlılığını içinde 

barındırmayı hedefler.  

 

  

Filmin sözlü anlatımı, gerçekleştirilen röportajlarla sağlanacaktır. Bu 

yöntemle ‘YOLCU’ filmi dışarıdan bir anlatıcının sesi dahil olmadan, Kerem Eser, 

çevresindeki kişiler ve kentin sesi kullanılarak sıcak, samimi ve gerçekçi olmayı 

hedefler.  

 

 

2.3.4.Kurgu 

 

‘’YOLCU’’ filminin kurgusu üç ana başlık altında şekillenmiştir: 

 

- Jonglör 

- Kerem Eser 

- Kent 
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Jonglör başlığı altında, filmin ilk bölümünde jonglörlüğün tanımı, sokaktaki 

insanın jonglere bakışı ve mesleğin bazı teknik bilgileri aktarılır. Kerem Eser 

başlığın altında ise, karakterin mesleğe başlama süreci, bu süreçte ailesiyle yaşadığı 

çatışmalar, gösterilerinin nitelikleri ve gösteri mekanlarının ve seyircilerinin 

çeşitliliği anlatılır.  

 

Son başlık olan kentte ise, jonglör üzerinden tüm diğer sokak sanatçılarının 

sokaklarda özgürce gösteri yapamamalarının ve sokak sanatının kentin ve halkın 

kültürünün oluşmasındaki önemi vurgulanmaktadır. Ancak bu üç ana başlık, filmin 

kurgusunda keskin bir biçimde kendini hissettirmez. 

 

Kent, belgeselin iki ana kavramından biri olduğundan sadece son bölümde 

değil filmin geneline hakimdir. Film, Kerem Eser’in kentin kalabalıkları ve trafiği 

içerisinde kaybolduğu görüntülerle başlar. Filmin genelinde karakterin şehrin 

muhtelif semtlerinde yaptığı sokak gösterileriyle beraber özel olarak gittiği alışveriş 

merkezi veya okul gösterileri de bulunmaktadır. Kentin sokakları, caddeleri ve 

yollar film boyunca sık sık rastladığımız imgelerdir. Filmin isminden de yola 

çıkarak, karakterin hayatının büyük bir bölümü kentin sokaklarında geçtiği 

söylenebilir. Bu sebeple karakterin kentin içinde yaptığı semtler arası yolculuk, konu 

geçişlerinde sık sık kullanılmıştır.  

 

Sonuç olarak kentin hızı ve jonglörün hareketliliği, filmin biçimsel yapısına 

da yansımış, böylelikle içerik ve biçim arasında birbirini tamamlayan bir yapı 

kurulmuştur.  
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Sonuç: 

 

Kentler, sinema filmleri için en önemli oluşturucu öğelerden biri 

olmuştur. Öyle ki, sinema tarihine bakıldığında tüm filmler, kentleri ya sadece 

bir fon ya da filmin baş karakteri olarak kullanmışlardır. Sinemasal anlatıma 

olan katkısının yanında kentler, sinemanın gelişmesini ve kitlelere ulaşmasını 

sağlayan mekanlardır. Sinemanın ilk örneklerinin Lumiere Kardeşlerin filmleri 

olduğunu gördük. Bu filmler belgesel sinemanın da modern anlamda ilk 

örneklerini de oluştururlar ve kent hayatına dair kısa ayrıntıları seyirciye 

sunarlar. Bu ilk belge görüntülerle birlikte kurgu sinemasının gelişmesine paralel 

olarak gerçekçiliği kendisine temel ilke edinen ve toplumsal sorunlara değinerek 

insanı ve insanın yaşadığı doğal çevreyi belgeleyen belgesel filmler çekilmeye 

başlandı. Belgesel sinemanın da kendi içerisinde bir çok türe ayrıldığına 

değindik. Kenti ve insanı kendine temel konu olarak alan belgesel film 

yönetmenleri 1920 ve 1930’lu yıllarda kentin gündelik hayatını belgeleyen bir 

çok film yaptılar. Bunlardan kimi filmlerine politik görüşlerini de yansıtarak 

propaganda yapmayı hedefledi, kimi de salt kenti hatıralamayı ve geleceğe kente 

dair anılar bırakmayı amaç edindi.  

 

Nitekim, bu çalışma içerisinde incelenen filmler bugün izlenildiğinde, hiç 

bilmediğimiz ve görmediğimiz kentlerin o dönemdeki mimarisine, sosyal ve 

kültürel yapısına dair bilgi edinmemizi sağlarken bir yandan da kentin tam da o 

zaman ki halini görmemizi sağlar. 

 

 Sonuç olarak bu çalışmada incelediğimiz üzere, belgesel yapı sadece 

belgesel film yapımcılarının ve yönetmenlerinin değil, hikayeli filmlerin de 

anlatımsal özellik olarak seçtiği bir yapı olmuştur. Belgesel sinema, tarihi 

boyunca kentin gündelik hayatını konu alan filmler üretmiştir. Bir çok yönetmen 

kurmaca filmi reddederek kamerasıyla hayatın, sokakların içine girmeyi seçti. 

Bu inançla ortaya çıkan kent belgeselleri kendi aralarında ideolojik farklılıklar 

gösterse de kente dair güzellikleri, gözden kaçan ayrıntıları belgelemeyi de 
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sürdürüyordu. Sonuçta gördük ki kenti kendine konu alan belgeseller ya da 

belgesel yapıyı içinde barındıran kurmaca filmler, içinde yaşadığımız mekanları, 

daha yoğun hissetmemiz sağlar.  

 

 Belgesel sinema, üzerinde her gün yürüdüğümüz sokaklar, önünden belki 

yüzlerce geçtiğimiz dükkanlar, caddeler, köprüler ve tarihi mekanlarla ilgili 

izleyicinin üzerinde farkındalık yaratır ve kente dair unutulmuş imgeleri 

belgeleyerek geleceğe hatıralar bırakır. Kent belgeselleri ya da senfonik 

belgeseller, kente karakterini veren ve kentin kimliğini oluşturan mimari 

detayları, gündelik hayatın hızına kapılarak es geçilen güzelliklerin arşivini 

yapar. Kamera sadece gerçeklikten uzak hikayeleri kaydetmez. Kameranın 

görevi aynı zamanda toplumsal farkındalıklar yaratarak, geçmişin şimdinin ve 

geleceğin sinemasal tasvirlerini ve eleştirilerini de yapar. Kentin temel konu 

olarak işlendiği ya da gerçek bir hikayenin geçtiği mekan olarak kentin işlendiği 

belgesel filmler, kentlerin içlerinde sadece evlerin ve iş yerlerinin bulunmadığı, 

görsel hatıraların, gizemli detayların da bulunduğu yerler olduğunu hatırlatır. 

Bunu yaparken de belgesel filmin ilkelerine uyarak  toplumsal sorunların 

farkındalığını sağlamayı da kendine amaç edinir.  

 

 Burada ele alınan, belgesel sinemanın toplumlar üzerinde önemli bir güç 

olarak, yaşanılan kentlerin zaman göre değişimler gösteren kültürel, mimari, 

politik ve ekonomik gelişimlerini belgeleyerek, seyirciler üzerinde ortak bir 

bilinç ve anı yarattığı teziydi. Belgesel sinema, insanları birbirine yaklaştıran, 

insanlar ve yaşadıkları dünyanın arasında yeni bilinçler üreten bir araçtır. Đnsan 

ancak yaşadığı kente ve dünyaya düşünen ve sorgulayan gözlerle baktığında 

kendisi için ve dünya için hareket geçebilir. Bu anlamda belgesel sinema, 

gerçeği yorumlamaya ve estetik bir biçimde sunmaya devam etmelidir.  

 

 ‘’YOLCU’’ filmi de, unutulan bir karakteri kendi doğal mekanı olan 

kentin içinde sunar. Filme genel olarak bakarsak, filmin konusuyla kent 

olgusunun ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu görürüz. Filmde ele alınan 

Jonglör Kerem Eser, kent sokaklarında doğan bir mesleği icra etmektedir. Ancak 
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modern kent ve yerleşik düşünce yapısı buna ne kadar izin vermektedir? Kent 

sokakları ve kentli modern zamanlarda değişime uğramıştır. Bir zamanların halk 

kahramanı jonglör, kentin karmaşası içerisinde fark edilmeyen bir karaktere 

dönüşmüştür. Tıpkı, bu kaosun içinde gözden kaçan şehrin güzellikleri gibi. 

‘’YOLCU’’ filmi modern zamanların iki kahramanı kent ve jonglörün gerçek 

hikayesini estetik bir bütünlük içerisinde belgeler ve hatırlatır.  
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