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Yazar Notu
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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

1.HAFTA
FİLM YAPIM TEKNİKLERİ
Sinema tekniklerini öğrenmek için takip edilebilecek en iyi yöntemlerden birisi
olabildiğince çok film izlemektir, Ancak maalesef sinemacılığa ilgi duyan herkes bu
işe ayıracak kadar zaman bulamayabiliyor. Bu kitap, yüzlerce filmden alınan
birbirinden farklı ve yaygın olarak kullanılan sinema tekniklerini derleyerek, bu
zahmetli işi kolaylaştırıyor.
Sinema tekniklerinin bir üst düzeyine yönelmeden önce temel tekniklerin
üzerinden geçmenin kimseye bir zararı olmaz. Her bir öğeyi kavramsallaştırmak
tekniğin nasıl görüneceğini hayallerde canlandırabilecek yöntemler sağlamaya
çalıştım.

Hayalde

canlandırabilme

yeteneği

etrafınızdaki

dünyaya

yeni,

sinematografik bir gözle bakabilmenizi sağlayacaktır. Bu bakış açısı, bir ressamın,
gerçekliği soyutlamalarla tasvir etmesini sağlayan, dünyadaki çizgi ve renkleri fark
etmeye başlamasıyla gelişen görme durumunun aynısıdır.
Sinema sektörü pek de sanata verdiği değerle bilinmez. Sinemacıların özgün ve
ilginç fikirlerle sınırları esnetmeye yönelik arzularının, soğuk, maddiyatı merkeze alan
gerçeklik tarafından ezildiği ticarete dayalı bir mekanizmadır bu. Eğer kendi filminizi
çekebilecek parayı sağlama şansını bulabilirseniz, büyük bir ihtimalle bu film, bir
sinemacı olarak yeteneklerinizi sergilemek için tek gerçek şansınız olacaktır. O
yüzden hazırlıklı olun.

PAN
Nasıl Bir Şeydir?
Pan, kamaranın yatay eksende yaptığı harekettir. Kamera Pan yaptığında sağa
ve sola döner. Pan hareketini kavrayabilmek için, tam karşıya bakın ve sonra kafanızı
sağa ve sola çevirin. Pan hareketi, yaygın olarak kadraja sığmayan çok geniş bir
panaromayı göstermek için kullanılır. Örneğin bir manzarayı...

Ayrıca bu teknik,

hareket eden insan ya da araçları takip etmek için de kullanılabilir. Buna yeniden
çerçeveleme denir.

Nerede Görülebilir?
Canlı Kafa Avcıları (Zulu) filminde, ön planda beklemekte olan İngilizlerin
karşısındaki tepenin üzerinde duran, nerdeyse hiç bitmeyecekrniş gibi gözüken Zulu
ordusunu göstermek için kamera Pan yapar. Bulunduğumuz Yol (The Way We Were)
filminde kamera basit bir Pan hareketiyle barda oturmakta olan Robert Redford'u
bulur.
Aracı takip eden pan

Parı

Tilt

Nasıl Bir Şeydir?
Tilt kameranın dikey eksende yaptığı harekettir. Kamera Tilt yaptığı zaman,
bağlantı noktası üzerinde kamera aşağıya ve yukarıya doğru hareket eder. Tilt hareketi
genellikle katedraller, gökdelenler gibi yüksek binalan göstermek için kullanılır.
Tilt hareketini kavrayabilmek için, tam karşıya bakın ve yukarıya ve aşağıya
bakmak için kafanızı yukarı aşağı oynatın. Aynen Pan hareketi gibi, bu teknik de
hareket halindeki karakterleri takip etmek için kullanılabilir ve bu da yeniden
çerçeveleme olarak adlandırılır.

DOLLY, TAKİP KAMERASI

Nasıl Bir Şeydir?
"Takip Kamerası" olarak da bilinen Dolly kameranın boşlukta yatay olarak
hareket etmesinden ibaret olan tamamen doğal bir tekniktir. Bu tekniğin gücü,
yürüyen, bir araç kullanan ya da tekerlekli sandalye gibi hareketli bir platformun
üzerinde giden bir insanın gözünden görmeyle aynı etkiyi yapmasıdır. Dolly tekniğini
kavrayabilmek için, kafanızı görmek istediğiniz nesneye çevirin ve ileriye doğru
yürüyerek dünyanın akıp gidişini izleyin. İşte Dolly hareketi de izleyiciye aynen bu
şekilde gözükecektir.

Dolly hareketleri her zaman gerçek anlamda dolly düzeneği kullanmak zorunda
değildir. Genellikle tekerlekleri olan bir platform kameranın hareket edeceği yönü
belirleyen bir ray sistemi üzerinde ilerler. Düz olmayan bir zeminin üzerinde
platformu hareket ettirirken görüntü sarsıntılı ve düzensiz olacağından ray sistemi
kullanmak zaruridir. El kamerası kullanımıyla ilintili olan sarsıntı ve tümsek
sorunlarına karşılık, Dolly'ye alternatif olarak Steadicam de kullanılabilir. Bu teknikte
kamera havada "yüzüyormuş" gibi görünür. Eğer bir kameramanın steady asistanı
varsa el kamerasıyla Dolly benzeri bir etki yakalayabilir.
Türkiye'de "Dolly" terimi daha çok tekerlekli kamera ayaklığı. ya da raylar
üzerindeki tekerlekli platformu anlatmak için kullanılırken, raylı sistemin kendisi için
Fransızca kökenli Şaryo kelimesi, hareketin kendisi içinse Takip Kamerası terimleri
kullanılır.

Vinç Sekansı

MEKANİĞE DAYALI TEKNİKLER
Nasıl Bir Şeydir?
Mekaniğe Dayalı Teknikler sinemacıların özgün ve ilginç kamera hareketleri
yapmalarını sağlayan aletler kullanmalarını içerir. Üzerinde
durabileceğimiz ya da oturabileceğimiz bir platforma sahip bir cihazla aynen bir
kameranın yaptığı gibi hareket ettiğimizde kavranabilmesi mümkün olabilecek
hareketlerdir.
Vinç ve jmmy jib bu mekanik araçların en yaygın kullanılan örneklerindendir.
Her iki cihazda da kameranın bağlandığı bir mekanik kol bulunmaktadır. Bu kol,
kameranın boşlukta hareket etmesine ve dolayısıyla geniş bir alam kapsayarak,
dramatik kamera hareketleri yapmasına olanak sağlar.
Sinemada kullanılan daha birçok mekanik cihaz bulunmakta ve her bir cihaz,

özel bir yöntemle izleyicinin filme dair algısıyla oynamaya yarayan, kendine has bir
hareketin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

MEZOPAN
Nasıl Bir Şeydir?
Mezopan doğal bir teknik olarak nitelendirilir. Kamera objektifi insan gözüyle
aynı şekilde işler. Gözlerimiz, görüş alanımızda bulunan farklı uzaklıklardaki
nesnelere bakarken, sürekli odak değiştirir.
Gözlerimiz yakınımızda ya da uzağımızda olan bir nesneye odaklanmış olabilir.
Gözlerimiz aynı anda her ikisine de odaklanamaya
cağından, odak değiştirmek için Mezopan yapmak zorundadır.
Film çekerken, kamera objektiflerinin çoğu bütün sahneyi tamamen
netleyemeyeceğinden, genellikle Mezopan'ı kullanmak gerekir. Kamera pan, tilt ve
şaryo hareketlerini yaparken, "birinci kamera asistanı" denilen bir ekip üyesi,
kameranın baktığı nesneye veya oyuncuların hareketine göre netliği ayarlayarak
dengeyi sağlar.
Bu tekniği kavrayabilmek için, bilinçli bir şekilde farklı uzaklıklardaki nesneler
arasında gözünüzü odaklayın.

Nerede Görebiliriz?
Apokalipto filminde kamera, kaçan bir adamı gösterirken ani bir Mezopan
hareketiyle odağı kovalanan adamdan kovalayanlara kaydırır.

ZOOM
Nasıl Bir Şeydir?
Bir kameranın "görebildiği" mesafeyi kameranın lensinin odak uzaklığı belirler.
Zoom objektifler odak uzaklığının kademeli olarak
değiştirilmesine olanak sağlarlar. Zoom kullanarak genel plandan yakın plana
kamera hareket bile ettirilmeden geçilebilir.
Zoom, doğal olmayan bir teknik olarak kabul edilir. Çünkü gözlerimiz odak
uzaklığını değiştiremez. Bu nedenle de Zoom genellikle efekt amacıyla kullanılır.
Yavaş yapılan bir Zoom, şaryo kullanamayan, dar mekanlarda şar
yo hareketinin yerine kullanılabilir. Hızlı Zoom ise sahnedeki bir nesneye
dikkat çekmek için yapılabilir.

Nerede Görebiliriz?
Sarsıntılı Zoomlar Jane'in Zaferi (G.I. jane) filmindeki aksiyon sahnelerinde
kullanılır. Ayrıca sarsıntılı Zoom Opera filminde kalp atışı sesiyle uyumlu bir şekilde
kullanılır. Soylent Green filminde kamera, fotoğraflara doğru Zoom in ve Zoom out
yapar.
Zatoichi’de, samurayın yüzüne, tam düşmanının ismini söylerken, keskin bir

hızlı zoomla yakın plan girilir.
Paranın Rengi (The Color of Money) filminde hem hızlı hem de yavaş zoomlar
kullanılır. Vahşi Belde (The Wild Bunch) hızlıdan yavaşa, kısadan uzuna, zoom in'den
zoom out'a birçok değişik zoom türünün kullanıldığı bir filmdir.

GEÇİŞ
Nasıl Bir Şeydir?
Geçiş, bir resim yada "kareden" bir diğerine geçmek için kullanılan herhangi bir
yöntemdir.
En basit Geçiş yöntemi kesmedir. Bir kesme seyirciye kesintisizmiş hissi
verebilir ya da zaman ve mekânda keskin sıçramalarda kullanılabilir.
Dissolve, sinemada çok yaygın olarak kullanılan bir Geçiş efektidir. Dissolve,
yeni görüntünün önceki görüntünün üzerine konulması ve yeni görüntünün
opaklığının yavaş yavaş artırılarak yeni görüntünün eskisinin yerini almasıyla
sağlanır. Dissolve, "yumuşak" bir Geçiş sağlar.
Fade, bir renkten görüntüye ya da görüntüden renge yapılan yavaş değişimdir.
Fade rengi, mecburi olmamakla birlikte, genellikle siyahtır. Örneğin beyaza doğru
fade yapmak, bir tür "patlama" Geçişi yaratacaktır. Kırmızıya fade yapmak kan,
maviye fade yapmaksa okyanus hissi yarata
caktır. Fade, çoğunlukla sahne başlangıç ve bitişlerinde kullanılır.
Geçiş Efektleri, bir görüntüden diğerine geçmek için kullanılan özel efektlerdir.
Silme, sayfa döndürme, dikey kararma ya da morph gibi efektler Geçiş Efektleridir.
Geçiş Efektleri bir bilgisayar ya da optik baskı cihazı vasıtasıyla üretilebilir.

Nerede Görebiliriz?
Birçok silme Geçiş efekti Kızıl Sakal (Akahige) filminde kullanılmıştır.
Efekt Geçişleri Yıldız Savaşları (Star Wars) eski B tipi bilim kurgu filmi havası
vermektedir. Dehşetin Nefesi (jacob's Ladder) filminin sonunda jacob oğluyla birlikte
cennete yükselirken görüntü de beyaza doğru fade yapar.

MONTAJ
Nasıl Bir Şeydir?
Montaj nedir? Bu kelimenin en azından bir kaç tane farklı tanımı
bulunmaktadır. Bu tanımlardan en bilineni: filmde, genellikle sözsüz ve çoğunlukla
müziğe göre ayarlanmış bir dizi spesifik görüntü... Anlaşılır kılmak için bunu "Montaj
Sekans" olarak isimlendireceğiz. Birçok film bu tekniği zamanın geçişini ya da bir
sekanslar serisini göstermek için çok az diyalogla yada tamamen diyalogsuz olarak
kullanır.
Webster Sözlüğüne göre Montaj, "farklı resimsel, özellikle fotoğrafik öğelerin
bileşimi"dir. Eğer bu tanımı kabul edersek, Montaj, basitçe, filmlercieki kesmeler
gibi, bir dizi görüntüden ibaret oluyor. Böylece her film başlı başına bir Montaj
örneğine dönüşüyor.
Muhtemelen Montajın en özgün tanımlarından biri modern sinema teorisinin
öncü babalarından biri olan Sergei Eisenstein'in yazılarında bulunabilir. Eisenstein
Montajın sinemada, ama özünün her yerde, edebiyatta, müzikte, resimde
görülebileceğini söyler. Eisenstein'ın Montaj tanımı
daha geniş bir tanımlamayı getiriyor; bir bütün oluşturan öğeler topluluğu;
tatlar, görüntüler, sesler, dokular ve kokular... Sinema sadece ses ve görüntüye dayalı
bir ortam olduğundan, film montajı görsel ve işitsel duyuları etkileyen bir yapı
oluşturmaya dayanır.
Montaj, filmin önemli bir parçası olmasına rağmen, eğer doğru kullanılmazsa
yıkıcı olabilir. Ünlü Fransız eleştirmen Andre Bazin Montaj eksikliğinin bazı filmler
için faydalı olabileceğini öne sürmüştür. Filmde kesme ve eklemelerde azaltmaya
gitmek, hikâyenin zaman ve mekan akışıyla ilgili izleyiciye daha gerçekçi bir algı
sağlayacaktır. Montaj olmadan, bir yönetmen hataları kesip atamayacaktır.

Nerede Görebilirim?
Babil (Babel) filminde, Cate Blanchett'in oynadığı yaralı karakterin helikopterle
hastaneye taşınması sürecinde Montaj kullanılır. Bütün sahne görüntülerden oluşur ve
hiç konuşma yoktur.

ÇERÇEVELEME TÜRLERİ
Nesneleri çerçeve içine almakla ilgili yaygın terimlerin çoğu oyuncu
düşünülerek oluşturulmuştur, ancak bu terimler cansız nesnelere de uygulanabilir;
örneğin bir telefonu yakın plan çekmek ya da bir jeton deliğini çok yakın planda
çekmek gibi... Bir yönetmen, kurgu esnasında çeşitli çekimlere sahip olabilmek
amacıyla, herhangi bir sahneyi çekerken, hem genel plan, hem bel plan, hem de yakın
plan çekimler alacaktır.

Genel Plan ve Bel Plan

ALIŞTIRMALAR
♦ Sevdiğiniz filmlerden bir kaçını alın ve tekrar izleyin. Bu sefer hikâyeyi takip
etmek yerine, yönetmenin filmde kullandığı, pan, tilt, dolly, mekanik teknikler,
mezopan ve zoom gibi tekniklere dikkat edin.
♦ Farklı geçişleri izleyin. Kesmelere, fade'lere, dissolve'lara ve silme efektlerine
dikkat edin. Eğer elinizde imkan varsa, hızlı geçişleri filmiyavaşlatarak izleyin.
♦ Kurguyu öğrenin. Sergei Eisenstein ve Andre Bazininkiler de dahil olmak
üzere piyasada kurgu üzerine birçok kitap bulunmaktadır. Kurgu sinemanın
vazgeçilmez bir öğesidir. Bu tekniği inceleyerek, film yapımı hakkındaki bilginizi ve
becerinizi geliştirebilirsiniz.
♦ Kurguyu araştırın. Kurguyu sadece sinemada görmeyecek, resim, müzik ve
diğer yaratım alanlarında ne kadar vazgeçilmez bir öğe olduğunu keşfedeceksiniz.
Küçük parçaların bir araya gelerek nasıl izleyicinin hoşuna giden bir bütün
oluşturduğunu keşfedin
♦ Yakın planlara, tanıtma planlarına ve aşın yakın planlara dikkat edin.
Yönetmenin oyuncu ve nesneleri nasıl çerçevelediğini gözlemleyerek, yönetmenin
sahnenin içeriğini nasıl değiştirdiğini inceleyin.

2.HAFTA

KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ
Kompozisyon nedir? Kompozisyon terimi, bir yönetmenin bir sahneyi çekerken
çerçeve içindeki nesneleri nasıl yerleştirdiğini, grupladığını, düzenleceğini ve
gösterdiğini tanımlar. Yönetmen sahneyi düzenlerken iyi karakterleri çerçevenin
soluna, kötü karakteri çerçevenin sağına yerleştirmiş olabilir ya da gerilimi artırrnak
için kameraya hafif bir tilt hareketi yapabilir.
Kompozisyonun altında yatan fikir, sanatın binlerce yıllık tarihine dayanan bir
fikirdir ve bir sinema filminde en küçük parçanın bile bir anlamı vardır. Bu kitabın
çerçeveleme ve kompozisyon alanında söz sahibi bir kitap olrnak gibi bir derdi
bulunmamaktadır. Bu konu üzerine yazılmış birçok metin halihazırda piyasada
bulunmaktadır. Ancak sinemada sıkça kullanılan bazı kompozisyon teknikleri bu
kitapta anlatılmıştır.

KAMERA YÜKSEKLİĞİ
Nasıl Bir Şeydir?
Kameranın yüksekliğinin sahnenin içerdiği anlam üzerinde büyük bir etkisi
vardır.
Eğer bir kişinin sadece ayaklarını gösterirseniz, gizem yaratıyorsu
nuz demektir; ayakları gözüken kişi kim? Bu, çok sık kullanılan bir tekniktir.
Eğer vücudun üst kısmını gösteriyor ama yüzü göstermiyorsanız, kişi hakkında daha
fazla bilgiye sahip oluruz (örneğin elleriyle bir şey yapıyor olabilir) ama hâlâ kim
olduğunu bilmeyiz. En sonunda, kamera oyuncunun göz hizasına yükseldiğinde,
gizem çözülür ve karakterin kim olduğu ortaya çıkar.

Nerede Görebiliriz?
Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby) filmini izlerseniz, sonlara doğru,
Rosemary'nin

bıçak

taşıdığı

sahnede

Kamera

Yüksekliği'nin

değişimiyle

Rosemary'nin farklı duygusal durumlarını görürüz. Ayakları, bıçak taşıyan eli ve
yüzündeki korku ve kaygı ifadesine yapılan yakın plan çekim sahnenin etkisini artınr.

DRAMATİK AÇI, AŞIRI DRAMATİK AÇI
KUŞ BAKIŞI
Nasıl Bir Şeydir?
Dramatik Açı sahnenin duygusal gücünü artırır. Alt açı, bir karakterin ya da
nesnenin olduğundan daha uzun ve güçlü görünmesini sağlar. Üst açıysa karaktere
ezik bir kişilik görüntüsü verir; sanki izleyici o karaktere yukarıdan bakıyormuş gibi...
Aşırı Dramatik Açı, Dramatik Açının etkisi artırılmış türüdür. Aşın alt açı, bir
karakterin ayaklarının altından gökyüzüne doğru bakan bir çekim olabilir. Aşın üst
açıysa, çok yüksek bir binanın tepesinden aşağıya bakarak insanoğlunun önemsizliğini
vurgulayan bir çekim olabilir.
Kuş Bakışı ise bir tür Aşın Dramatik Açıdır. Kamera sahneye tam tepeden
bakar.

Nerede Görebilirim?
Taksi Şoförü (Taxi Driver) filminde üst Dramatik Açı silahlı çatışmadan sonra
katliamı göstermek için kullanılmıştır. Niagara filminde üst Dramatik Açı erkeğin,
eşini öldürdüğü sahnede kullanılmıştır. Kuduz Köpek (Nora Inu) filminde iki adamın
konuştuğu sahne alt açıdan çekilmiştir. Bu sahnede çerçevenin büyük bir kısmı
gökyüzündeki bulutlarla kaplıdır.
Karga (Tlıe Crow) filminde, genellikle açı ve perspektifin abartıldığı bir tür
olan çizgi roman estetiğini yakalayabilmek için birçok Aşırı Dramatik Açı
kullanılmıştır. Terminatör 2 (Terminator 2: judgement Day) filminde terminatörün yer
aldığı sahnelerin çoğu alt açıdan çekilmiştir. Bu teknik, karakterin fiziksel gücünü
artırmaktadır.

AKS ÇİZGİSİ
Nasıl Bir Şeydir?
Çekimlerin görsel akışını düzenlemede temel bir ihtiyaçtır. Aks Çizgisi, basitçe,
bir nesnenin çerçevede hangi yöne baktığını belirlemektir; sağ ya da sol... Aks Çizgisi,
kurguda görsel devamlılığı sağlamak için veya sahneye standart dışı bir yöntemle etki
katmak için kullanılabilir.
Örneğin: Bir yönetmen, iki kişinin karşılıklı konuşmasını çekerken yakın plan
çekimler kullanmak isteyebilir. Bu durumda, yönetmen, oyuncuları aynı taraftan
çekmeye dikkat etmelidir. Eğer buna dikkat etmezse, oyunculardan biri konuşmaya ait

bazı sahnelerde ekranın sağına doğru bakarken, diğerlerinde ekranın soluna bakıyor
olur. Bu da seyircilerin kafasını karıştırır.
Buna sinemada genellikle hareket yönü de denir; Tutarlı bir Aks Çizgisi için
oyunculara ait 180 derecelik bir yay içinde durmalısınız. Elbette her kural yönetmenin
takdirine bağlı olarak yıkılabilir.

Nerecde Görebiliriz?
Denizaltı (Das Boot) filminde denizaltı açık denize doğru yolculuk ederken her
zaman ekranın sağına doğru bakar ve limana geri dönerken de her zaman ekranın
soluna doğru bakar.

EĞİK AÇI
Nasıl Bir Şeydir?

Açı

"Dutch Tilt" veya Eğik Ufuk olarak da bilinen Eğik Açı, basitçe sahnedeki gerilimi
arttırmak için kamaranın hafifçe yama yatırılmasından oluşur.

Bu teknik, düzgün olmayan kamera açısının etkiyi artırabileceği, güçlü dikey ve yatay
çizgilerin olduğu sahnelerde daha çok işe yarar.
Gözlerimiz her şeyi yatay ve dikey olarak düzgün bir şekilde görmeye alışık
olduğundan Eğik Açı tekniğinden kaynaklanan eğik çizgiler dikkatimizin sahneye
yönelmesine neden olur.

Nerede Görebiliriz?
Eğik Açı, Üçüncü Adam filminde yoğun olarak kullanılan bir tekniktir. Balıkçı
Kral filminde Parry’nin ruhsal dengesizliğine vurgu yapmak amacıyla bu tekniği
kullanılmıştır.

Aşırı Yakın Plan

AŞIRI YAKIN PLAN
Nasıl Bir Şeydir?
Aşırı Yakın Plan, küçük bir nesnenin ekranı kaplayacak kadar büyütülmesidir.
Aşın Yakın Plan, herhangi bir nesneyi anormal derecede büyütülmüş
detaylarına kadar görmeye alışık olmadığımızdan, çok etkili bir yöntemdir. Yüzdeki
tek bir uzuvla bütün çerçeveyi doldurmak izleyicinin dikkatini tamamen o uzva
yönlendirecek ve dikkati sahnede bulunan diğer herhangi bir şeyden uzak tutacaktır.
Aşırı Yakın Plan, dikkati bir diyalogun belirli bir anına ya da bölümüne çekmek
için kullanılabilir. Örneğin: Karakterlerden biri kaygılıysa, yönetmen oyuncunun
ellerini ovuşturmasına ya da sağa sola kayan gözlerine yakın plan girebilir.

Nerede Görebiliriz?
Kaybedenler (U Turn) filminde hareket ve konuşma arasındaki garip
boşluklarda sıklıkla Aşın Yakın Plan çekimler girer. Beşinci Element (The Fifth
Element) filminde, Leeloo'nun savaşın dehşetini fark ettiği göz açılma sahnesinde
Aşırı Yakın Plan çekim kullanılır.

PLAN SEKANS
Nasıl Bir Şeydir?
Plan Sekans bir yönden montajın karşıtıdır. Genel planlar, yakın planlar, geriye
dönüşler ve kesitlere kesme yapmak yerine, Plan Sekans uzun sekanslar halinde çekim
yapmayı içerir.
Plan Sekans tekniği, bir tiyatro sahnesinde sergilenen oyunlara benzer. Bir
tiyatro oyununu izlerken, oyuncuların birinden diğerine kesme yapacak herhangi bir
kamera bulunmaz. Seyirci, sahnede gerçekleşen bütün olayları sabit bir açıdan ve sabit
bir mesafeden görür.

Nerede Görebilirim?
Ölüm Kararı (Rope), aşırı uzun sekanslardan oluşan deneysel bir Alfred
Hitchcock filmidir. Woody Allen, hiç kesme yapmadan aşırı uzun sekanslardan oluşan
filmler çekmesiyle ünlüdür. Bu tavır, aktörlere doğaçlama yapma konusunda çok
büyük özgürlükler sağlar. Çünkü aktörler, yönetmenin kesmeleri nasıl birleştireceği
konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

DERİNLEMESİNE

KOMPOZİSYON,

DÜZLEMSEL KOMPOZİSYON
Nasıl Bir Şeydir?
Derinlemesine Kompozisyon, çerçevedeki karakterlerin, kameraya göre,
birbirlerine aşırı uzaklıklarda bulunmasını gerektirir ve derinliğe vurgu yapar. Bir
karakter uzun bir koridorun sonundayken diğer karakter koridorun başında yakın
planda olabilir.
Düzlemsel Kompozisyonun kökenleri, bütün karakterlerin sahnede bir çizgi
üzerinde durduğu tiyatroya dayanır. Düzlemsel Sahneleme, bir planı sahnelerken düz
yüzeye vurgu yapar.

Nerede Görebiliriz?
Genç Kız Pınarı (jungfrukâllan) filminde karakterler bir yemek masasında
Düzlemsel Kompozisyona uygun şekilde dizilirler. Sokaktakiler (The Outsiders)
filminde bir derinlemesine çerçeve kullanılır. Dolly ön planda koşarken, çok uzakta
arka planda yağmurdan kayganlaşmış caddede bir polis aracı yaklaşmaktadır.
Kızıl Sakal (Akahige) filminde dört doktor bir masada yemek yemektedir.
Düzlemsel Kompozisyona uygun, kameraya bakar bir şekilde, soldan sağa doğru
dizilmişlerdir.
Yurttaş Kane (Citizen Kane) de Derinlmesine Kompozisyonun dikkate değer
örneklerini sunar. 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) filminde
konuşmacının arkaplanda, çok uzakta bulunduğu bir konferans sahnesi vardır.

ALGIYI YÖNLENDİRME
Nasıl Bir Şeydir?
Bir yönetmen sahnedeki nesneleri öyle yerleştirir ki izleyicinin algısı doğrudan
belirli bir nesneye, kişiye veya çerçevenin herhangi bir bölgesine yönelir.
Algıyı Yönlendirme genellikle çit, virajlı bir yol, yemek masası, hatta yan yana
dizilmiş bir dizi aktör gibi uzun nesnelerin kullanımıyla gerçekleştirilir. Bu tekniğin
avantajı karmaşık bir sahnede izleyicinin neye odaklanacağını belirlemesine yardımcı
olmasıdır. Aynı zamanda bu teknik sadece estetik bir etki yaratmak için de
kullanılabilir.

Nerede Görebiliriz?
Aynanın içinden (Sâsom i en Spegel) fılminde uzun bir iskele algıyı okyanusa
yönlendirir. Tanık (Witness) fılminde bir grup Amish bir çizgi halinde oturmakta ve
algıyı arka planda grup halinde ayakta duran Amishlere yönlendirmektedir. Tanık
(Witness) fılmi Algıyı Yönlendirmek için uzun yollar ve çitler de kullanır. Liv
Ullman, Utanç (Skammen) filminde kocasını ararken uzun bir yol boyunca koşar.
Yanan bir dizi Çinli cesedi Macera Gemisi (The Sand Pebbles) filminde Algıyı
Yönlendirmek için kullanılır. Vadim O Kadar Yeşildi Ki (How Green Was My Valley)
filminde kıvrımlı bir yol algıyı yönlendirir. Barry Lyndon filminde uzun taş bir duvar
Algıyı Yönlendirmek için kullanılır.
Parmaklıklar Ardmda (Cool Hand Luke) filminde bir dizi parkmetre Algıyı
Yönlendimektedir. Yine aynı filmde, başka bir sahnede tren rayları Algıyı

Yönlendirmek için kullanılır. Şebeke (Network) filminde, bir dizi lamba algıyı
arkaplandaki yönetim kurulu başkanına yönlendirir. Korkusuz (Fearless) filminde bir
bayrak direği algıyı aşağıdaki jeff Bridges'e yönlendirir.
Aya Yolculuk (Paper Moon) filminde bir kamyon uzun bir yol boyunca tepeden
aşağıya yuvarlanır. Yıldırım Emri (Thunderbolt and Lightfo
ot) filminde Algıyı Yönlendirmek için bir köprü kullanılr.
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ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ KOMPOZİSYON
Nasıl Bir Şeydir?
Gördüğü nesneler arasında bağ ve ilintiler kurmanın insan gözünün doğasında
olduğunun farkına varmak işleri kolaylaştıran bir yöntem sağlar. Doğal kompozisyon
algımız, üçgen şeklinde ya da üçlü gruplar halinde duran nesnelerde bir uyum
görmeye meyillidir. Az sayıda oyuncuyla ya da bir çift oyuncu ve arka planda bir
nesne veya simgeyle çekilen bir sahnede bu teknik kullanışlı olabilir.
Üçten daha fazla oyuncunun bulunduğu daha karmaşık sahnelerde bu yöntem,
her oyuncu grubunu birbirinden ayrı "üçgen gruplan" halinde bağlayarak, anlamsal bir
bağ kurmak için kullanılabilir. Eğer çok fazla karakterin olduğu ve karakterlerin
sürekli yer değiştirdiği bir sahne çekmeye çalışıyorsanız, bu yöntemi kullanmak
faydalı olabilir. Üçlü gruplara dikkat etmek, sürekli kayan ve değişen böyle bir
sahnede makul bir kompozisyon kurmanıza yardımcı olacaktır.

Nerede Görebiliriz?
Yedinci Mühür (Det Sjunde Inseglet) filminde, jof, Mia ve Antonius üçlü
Kompozisyon şeklinde oturup, hayatlarından bahsederler. İşaretler (Signs) filminde,
aile üyeleri, ortak kenara sahip iki üçgenden oluşan Dörtlü Kompozisyon oluştururlar.
Büyük Lebowski (The Big Lebowski) filminde üç adam tiyatroda oturur ve planlarını
tartışırlar.
Kış Işığı (Nattvardsgâsterna) filminde, konuşmakta olan iki kişiyle arkaplandaki
büyük haç bir üçlü kompozisyon oluşturur, Steve Zissou İle Suda Yaşam (The Life
Aquatic with Steve Zissou) filminde iki oyuncu barda sohbet: etmektedir.
Arkaplandaki diğer nesneler önplanda sohbet etmekte olan oyunculara eklenerek Üçlü
Kompozisyon oluştururlar. Ateş Çemberi (Le Cerde Rouge ) ulmınde, bardaki
detektif, arkasındaki kalabalık grup ve sahnedeki dansçı kızlar Üçlü Kompozisyon
oluştururlar.
Asi Gençlik (Rebel Without a Cause) filminde, Jim, merdivendeki annesi ve
babası Üçlü Kompozisyon şeklinde dururlar.

DÂHİLİ ÇERÇEVE
Nasıl Bir Şeydir?
Film kamerası tarafından oluşturulan ve ekranda gördüğümüz görüntüyü
çevreleyen çerçeve dışsal çerçevedir. Farklı bir etki yaratmak için yönetmen, pencere,
çalı veya kapı gibi bir Dahili Çerçeve de kullanabilir.
Bu efekt, karakterleri çerçevenin içinde daha fazla yalıtır ve sahne, açık alanda
rol yapan oyuncuların olduğu bir sahneye göre, çok daha fazla dikkat çeker.

Nerede Görebiliriz?
Son Umut (Children of Man) filminde bir karakteri, Dahili Çerçeve olarak
kullanılan, kırık bir camdaki yansımasından izleriz. İşaretler (Signs) filminde,
restoranda yemek yemekte olan aileyi kapının dışından görürüz, Benzer bir sahneyi
The Last Wave filminde de görebilirsiniz. 13 Tzameti filminde Dahili Çerçeve, bir çatı
tamircisinin aşağıda konuşmakta olan çifti izlediği pencere camıdır. 8 filminde bir
çocuk, heykelin havaya kalkmış kollarıyla çerçevelenmiştir.
Kış Işığı (Nattvardsgasterna) filminde, sınıfta oturan kadını, biz koridorda
durmuş izliyoruz gibidir. Sessizlik (Tystnaden) filminde, Dahili Çerçeve banyodaki bir

kadını banyo kapısından göstermek için kullanılır. Kiıii Harry (Dirty Harry) filminde,
Dint Eastwood'u kırık bir pencereden görürüz. Aşk Mevsimi (The Graduate) filminde,
Dustin Hoffman'ı Mrs. Robinson'ın açık bacakları tarafından çerçevelenmiş olarak
görürüz. Nevada Katilleri (Nevada Smith) filminde Dahili Çerçeve, karakterin,
ailesinin öldürüldüğü eve yaklaştığı sahnede kullanılmıştır.
Ani Tehlike (The Ipcress File) filminde ölü bir ajanı ışık huzmeleri tarafından
çerçevelenmiş olarak görürüz. Piyanisti Vurun (Tirez sur le Pianiste) filminde bir
karakter kaçırılan çocuğu ararken otomobil ön camı tarafından çerçevelenmiştir.

KATMANLAR
Nasıl Bir Şeydir?
Her çekim ve sahnede yönetmenin sahneyi Katmanlar halinde düzenleme
olanağı vardır. Arkaplandaki nesneler, sahneye, orta planda gerçekleşen olayla ilgili
ipuçlan ve detaylar ekleyebilir. Ön plandaki nesneler derinlik hissi yaratmak için
kullanılabilir. Orta plan, arkaplan ve ön planı birbirinden ayırmak için kullanılabilir.
Bu teknik, sahnede aynntıları verme açısından çok kullanışlıdır. Unutmayın, bir
film çekimi, kamerayı bir yüze ya da nesneye yöneltip kamerayı çalıştırmaktan çok
daha fazlasıdır. Bir sahnedeki her ayrıntı, izleyicinin algısını ve/veya sinematografik
içeriği değiştirmek için kullanılabilir.

Nerede Görebiliriz?
Gloria filminde, bir kadın, bir araba dolusu adama ateş eder. Kurşunlar arka
plandan çıkar, orta plandan ve ön plandan geçerek bize doğru gelir. Katmanların bu
tarz kullanımı, birden fazla hareketi tek bir çerçeveye sığdırarak, kadının
hareketlerinin etkisini daha vurucu kılar. Yeni Hayat (Cast Away) filminde, Tom
Hanks değerli voleybol topunu kaybeder. Yönetmen Robert Zemeckis, Katmanları
topun nerede olduğunu karaktere göstermezken, izleyiciye göstermek için kullanır.
Yine Yeni Hayat (Cast Away) filminde, Chuck Noland'ın adadan dönüşünden sonra,
arka plandaki Katmanda eşini yeni kocasıyla evlenirken görürüz. Titanik (Titanic)
filminde Katmanlar ön planda düdüğü göstermek için kullanılır. Başlangıçta bu düdük
bize pek de önemli gözükmez, ama sonradan Rose'un kurtuluşunu garantilemek için
vazgeçilmez bir öğe olur.
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yerleştirilmişlerdir. Kartal Kondu (The Eagle Has Landed) filminde Hitler'e ait
portreler ön planda kameraya dönük olarak durmaktadır. Şenlik Ateşi (The Bonfire of
the Vanities) fılminde, ön planda bir gargoyl kafası ve arka planda çok uzakta New
York'u görürüz. Do the Right Thing filminde karakterler camdan görünen arka
plandaki restorandan çıkarak kesintisiz bir şekilde ön plana geçerler.
Aya Yolculuk (Paper Moon) filmindeki bir sahnede üç Katman vardır: ön planda
bir bilet satıcısı, orta planda Ryan O'Neal ve arkaplanda Tatum O'Neil...

ÇOK KATMANLI AKSİYON
Nasıl Bir Şeydir?

Çok Katmanlı Aksiyonda, izleyici ön plandaki aksiyonu izlerken, arka planda
başka bir aksiyon meydana gelmektedir. Bu teknik, hikâye akışlarını birleştirmek veya
film içinde akan farklı hikayeler arasındaki bağlantıyı göstermek için iyi bir yöntem
olabilir.

Nerede Görebiliriz?
Karayip Korsanları 2: Ölü Adamm Sandığı (Pirates of the Caribbean: Dead
Man's Chest) filminde sandık taşıyan iki korsan ve kılıç dövüşü yapan bir kadınla üç
adam görürüz. Bütün bu karakter grupları sahnenin farklı katmanlarında eylemde
bulunmaktadır.
Piyanisti Vurun ('Tirez sur le Pianiste) filminde, biz ön plandaki ana karakterin
iç sesini dinlerken, arka planda üç kişi kavga etmektedir.
Üç Renk: Kırmızı (Trois couleurs: Rouge) filminde, kamera dış mekanda
gerçekleşen bir sahnenin iki ayrı katmanına odaklanır. Ön planda bir kadın
sevgilisinin apartmanına doğru yürürken, arka planda bir model arabanın alarmını
kapatmak için dışarıya çıkar.
Bitmeyen Balayı (Touch of Evil) filminde Vargas ön planda telefonla
konuşurken, arka planda bir polis ve tutuklanmış bir gangster dışarıda beklemektedir;
onları kulübenin camından görürüz.

ALIŞTIRMALAR
♦ Kompozisyon üzerine bir kaç tane iyi kitap okuyun. Bu konu üzerine bilgiyi,
fotoğraf, güzel sanatlar, grafik tasarımı vb. üzerine olan kitaplarda bulabilirsiniz.
Kompozisyon yüzlerce yıldır üzerinde çalışılan bir konu. Bu konu üzerine birçok
kaynak bulabilirsiniz.
♦ Bir sanat galerisi gezin ya da bir fotoğraf kitabı okuyun. Burada öğrendiğiniz
kompozisyon tekniklerini tespit etmeye çalışın. Bu teknikleri çektiğiniz filmlerde
uygulayın.
♦ Film izleyin ve yönetmenin nesneleri sahneye nasıl yerleştirdiğine dikkat
edin. Usta yönetmenler kompozisyon dâhil kullanabilecekleri bütün sinema
tekniklerini kullanırlar.
♦ Kompozisyona çalışın. Bunu yapmak için pahalı bir film kamerasına
ihtiyacınız yok. Kalem, ve kâğıt kullanarak ya da yaşadığınız ortamda nesnelerin nasıl
düzenlendiğini inceleyerek bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ayrıca kompozisyonun
uygulanmış halini görmek için dergi, reklam panosu, logo ve her tür grafik tasarım
işini inceleyin.
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VİNÇ TEKNİKLERİ
Vinç ve jimmy jib film yapımında yoğun olarak kullanılan mekanik araçlardır
(daha fazla bilgi için Mekaniğe Dayalı Teknikler bölümüne bakınız). Bu makinelerin
boyu bir kamyonun arkasına sığabilecek uzunluklardan bir kule yüksekliğindeki
vinçlere kadar değişir. En büyük vinçler, çok geniş, kayan kamera hareketleri yapmak
için kullanılır.
Vinç hareketi genelde sahneye dramatik bir etki katar. Heybetli doğasından
dolayı vinç tekniği seyirci tarafından her zaman fark edilir. Eğer vinç tekniği dolly
hareketiyle veya herhangi bir kamera tekniğiyle birlikte kullanılırsa, tekniklerin ayrı
ayrı kullanımından çok daha güçlü bir etki yaratır.
Eğer vinç tekniklerini basit formlarına indirgersek, sadece iki vinç tekniği
olduğunu söyleyebiliriz: vinç yukarı ve vinç aşağı... Ancak, vinç tekniğinin içerdiği
birçok öğe vardır ve her bir basit hareket izleyiciye çok çeşitli duygu ve söylemlerin
iletilmesini sağlar.

VİNÇ YUKARI, UZAKLAŞMA, VİNÇ AŞAĞI,
YAKINLAŞMA
Nasıl Bir Şeydir?
Vinç Yukarı, Uzaklaşma hareket kombinasyonunda, hareket eden bir nesnenin
bulunduğu sahnede kamera göz seviyesinde çekime başlar. Örneğin: at üstünde giden
ya da araç kullanan bir aktör... Oyuncu ya da ne sn e ka mer ada n uzaklaşırken,
vinç yukarıya kalkar. Hareketlerin bu kombinasyonu aksiyonu güçlendirir

Vinç Aşağı, Yakınlaşma hareket kombinasyonu bunun tam tersidir. Nesne
vinçten uzaktadır ve kameraya doğru hareket eder. Nesne kameraya yaklaştıkça, vinç
yer düzeyine gelene kadar alçalır.

Nerede Görebiliriz?
Thelma ve Louise (Thelma and Louise) ve Dokunulmazlar (The Untouchables)
filmlerinde her iki teknik de çok belirgin şekilde kullanılmaktadır. Vinç Yukarı, Uzaklaşma
kombinasyonu Harry Sally'le Tanışınca (When Harry Met Sally) filminde Harry ve Sally'nin
arabayla üniversiteden uzaklaştıkları sahnede ve Sevginin Gücü (Leon) filminde Matilda'nın
silahlı çatışmadan uzaklaştığı sahnede kullanılır.

ARAMA ANI VİNÇ HAREKETİ
Nasıl Bir Şeydir?
Arama Anı Vinç Hareketi, özel bir vinç tekniğidir. Sahnedeki karakter bir şey
ararken vinç yavaşça yukarıya kalkarak, kademeli olarak arama işinin boyutlarını
gözler önüne serer.

Nerede Görebiliriz?
Rüzgar Gibi Geçti (Gone with the Wind) filminde, Scarlett büyük bir ceset
yığınının içinde bir adamı ararken, vinç yığını gösterecek şekilde yükselir.
İyi, Kötü ve Çirkin (U Buono, U Brutto, U Cattivo) filminde vinç hafifçe geriye
kayarak, karakterin altın aradığı mezarlığın genişliğini gözler önüne serer. House
filminde ana karakter oğlunu ararken vinç havuz kenarından yukarıya doğru yükselir.
Labirent (Labyrinth) filminde Sarah labirenti araştırırken Arama Anı Vinç Hareketi
kullanılır.

YÜKSELME
Nasıl Bir Şeydir?
Yükselme hareketinde, kamera dikey olarak yukarıya doğru yükselir. Kamera
bu yükselme hareketini bir nesnenin tam karşısında yapar; örneğin bir karakterin
yakın plan çekiminde... Yükselme hareketi genellikle ayakta duran bir insanın bakış
açısından, parmaklık ya da çit gibi bir engelin üstünden bakmak için kullanılır.

Nerede Görebiliriz?
Batman (Batman) filminin sonunda kamera şehrin en tepesinde duran Batman'i
göstermek için şehir boyunca yükselir. Batman Dönüyor (Batman Returns) filminin
sonunda kamera şehrin en tepesinde duran Kedi Kadını göstermek için şehirdeki
yüksek binalar boyunca yükselir. Desperado filminde El Mariachi silahını
doldurduktan sonra kamera bardan yukarıya doğru yükselir.
/

ALÇALMA
Nasıl Bir Şeydir?
Alçalma hareketi kameranın dikey olarak aşağıya hareket etmesini içerir. Bazen
yerdeki bir şeyi göstermek için kamera yer düzeyine in~ dirilir. Alçalma hareketi aynı
zamanda gizlenme etkisi de yaratır. Kamera dikey olarak bir nesnenin arkasına
indiğinde, gizlenme etkisini sağlayan şey izleyicinin görüş açısının gizlenmesidir.

Nerede Görebiliriz?
Üç Renk: Kırımzı (Trois Couleurs: Rouge) filminde, kamera Alçalma hareketi
yaparak eski kız arkadaşından saklanmak için bir duvarın arkasına gizlenmiş olan
adamı gösterir. The Mathx filminde, kamera şehir boyunca Alçalma hareketi yapar.

VİNÇ ÖNDEN TEPEYE
Nasıl Bir Şeydir?
Vinç Önden Tepeye hareketi için kamera bir karakter ya da objenin tam
karşısından çekime başlar. Kamera ileriye ve .yukarıya doğru hareket ederken, kamera
nesneyi kadrajda tutabilmek için aşağıya doğru döner. Hareket tamamlandığında
kamera nesnenin tam tepesinde konumlanmış durumdadır ve kuş bakışı aşağıya
bakmaktadır.
Vinç Önden Tepeye hareketi hoş, dramatik bir harekettir ve sahneye karakter
kazandırır.

Nerede Görebilirim?
Cehennem Yolcuları (Hellraiser) filmindeki meditasyon sahnesine bakın. Bu
hareketi Beşinci Element (The Fifth Element) filminin başındaki, kamera hareketinin
odağının mükemmel varlığın heykeli olduğu tapmak sahnesinde de görebilirisiniz

VİNÇLE MEKÂN GÖSTERME
Nasıl Bir Şeydir?
Vinçle Mekan Gösterme genellikle keşif/macera filmlerinde, kahraman şehir,
köy veya yerleşim birimine girerken kullanılır. Karakter mekana girerken kamera
girişte durur ve vinç yukarıya doğru kalkar. Kamera yükseldiği anda bütün şehir
izleyicinin gözleri önüne serilmiş olur. Bu da izleyiciye, karakterin maceranın
devamında yaşayacaklarıyla ilgili ipucu sağlar.

Nerede Görebiliriz?
Kung Fu isimli televizyon dizisinin pilot bölümünde vinç tepede duran bir
adamın üzerinden yükselerek hareketli bir demiryolu kampını gözler önüne serer.
Tarzan: Asil ve Vahşi (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes)
filminin başında Vinçle Mekan Gösterme tekniğiyle kamera Earl'ün avlusuna giren bir
grup atlıya odaklanır. Kral Süleyman'ın Hazineleri (King Solomon's Mines) filminde
karakter köye girerken Vinçle Mekan Gösterme kullanılır. Bir Zamanlar Batıda (C'era
una volta il West) filminde kanıera tren istasyonundan yukauya yükselerek hareketli
bir kovboy kasabasını gösterir.

DRAMATİK VİNÇ YÜKSELTME
Nasıl Bir Şeydir?
Kamera hareketleri, derinlik, hareket ve perspektifi vurgulamak dışında,
tamamen duygusal bir tepki yaratmak için de.kullanılabilir.
Dramatik Vinç Yükseltme tekniği, kameranın, karakterin duygusal bir patlama
yaşadığı anda hızlı bir şekilde yükselmesinden oluşur.
Bu, yukarıya doğru yükselme hareketi, psikolojik bir patlama hissini veya
hayatın görkemli doğasının dışavurumunu yansıtabilir.

Nerede Görebiliriz?
Karga (The Crow) filminde, Eric Draven'in mezardan çıktığı sahnede Dramatik
Vinç Yükseltme tekniği kullanılır. Büyük Umutlar (Great Expectations) filminde,
kamera Finnegan'ın acısını göstermek için hızla yukarıya çıkar. Yaşamın Renkleri
(Pleasentville) filminde Bud ilk yağan yağmuru kutlarken, vinç yükselir.

VİNÇ YUKARIYA, AŞAĞIYA TİLT
Nasıl Bir Şeydir?
Vinç Yukarıya, Aşağıya Tilt tekniğinde, kamera sahnede gözüken öznenin
üzerine yükselir ve aşağıya doğru tilt yapar.
Kamera, hareketin sonunda, dramatik açıyla aşağıya bakar. Ek bir fayda olarak,
bu teknik izleyicinin yerde bulunan nesneleri de görmesini sağlar.

Nerede Görebiliriz?
Das Mâdchen Rosemarie filminde vinç, kışın parktaki bir bankta oturan kadının
üzerine yükselir. Yürekteki Yerler (Places in the Heart) filminde vinç, ilerideki büyük
hasat işini göstermek için pamuk tarlasının üzerinde yükselir.
The Matrix filminde, Vinç Yukarıya, Aşağıya Tilt hareketiyle bir gökdelenin
tepesinde durmakta olan Neo gösterilir. Bu hareketle yerden olan yüksekliğin ne kadar
fazla olduğu gösterilmiş olur.

VİNÇ AŞAĞIYA, YUKARIYA TİLT
Nasıl Bir Şeydir?
Vinç Aşağıya, Yukarıya Tilt hareketi, sahnedeki özneyi karşıdan görecek bir
açıdan başlar. Sonra kamera aşağıya doğru hareket ederken yukarıya doğru tilt yapar.
Sahne durağan bir açıdan, ilgi çekici alt dramatik açıya geçiş yapar.

Nerede Görebiliriz?
Labirent (Labyrinth) filminde Vinç Aşağıya, Yukarıya T'ilt Sarah kalenin
içindeki uçuruma baktığında kullanılır. Ed Wood filminde, dramatik bir monolog
yapmakta olan Bela Lugosi'yi alt açıdan çekmek için kamera aşağıya kayar. Jurassic
Park filminde Raptor kafesine vinçle taşınan ineği alt açıdan göstermek için kamera
aşağıya kayar.

ALIŞTIRMALAR
♦ Vinç Tekniklerini Deneyin. Büyük bir ihtimalle elinizin altına bir vinç
geçmesi mümkün olmayacaktır, ama vinç hareketlerini vinç gibi hareket eden bir
platformun üzerinde deneyebilirsiniz. Tahterevalli gibi basit bir şey küçük çapta vinç
hareketleri yapmanızı sağlayacaktır.
♦ Vinç, jimmy jib ve benzeri ekipmanların nasıl işlediğini anlatan kitaplar

okuyun. Nasıl göründüklerini öğrenin, böylece film yapımını öğrenirken aletleri
tanıyabilirsiniz.
♦ Filmlerdeki vinç hareketlerini inceleyin. Yönetmenin basit bir vinci yukarı
kaldırma veya aşağıya indirme hareketiyle bir düşünce, duygu veya dönüm noktasını
nasıl işlediğine bakın. Daha fazla hareket türü görmek için kameranın vinç hareketleri
yaparken nasıl ileriye gittiğine, tilt veya zoom yaptığına bakın.

5.HAFTA

HAREKET TEKNİKLERİ
Bu bölüm kameranın boş bir alanda hareket ettirilmesiyle ilgili teknikleri
içermektedir. Kamera dolly'le kullanılabilir. Havada uçurulabilir. Takip kamerası
sahnedeki karakterlerin hareketleriyle bütünlük içinde kullanılabilir.
Kamera hareketi ya da eksikliği şu nedenle sinema için çok önemlidir:
Hareketli kamera izleyicinin bakış açısını değiştirir; izleyicide sahne içinde
dolaşıyormuş hissi yaratır. Sabit kameraysa izleyicinin sahnenin sinematografik
yapısından çok hikayeye odaklanmasına neden olur.
Kamerayı hareket ettirmeye yarayan birçok cihaz bulunmaktadır. Her biri kendi
özgün hareket enerjisini bir hareketli kamera tekniğine aktarır. "Dolly" tekniği olarak
tanımlanan hareketler için yönetmenin gerçek bir dolly kullanmak gibi bir
zorunluluğu yoktur. Steadicam ya da aktüel kamera kullanılabilir veya kamera hareket
eden bir aracın üstüne de konulabilir.

KARAKTER DOLLY
Nasıl Bir Şeydir?
Karakter Dolly, bir sahnedeki bir ya da birden fazla karakteri odağa alan bir
kamera hareketidir. Genellikle çekim senaryolarında. "Dolly In" olarak belirtilir.
Kamera oyuncunun genel çekimiyle başlar ve daha sonra ileriye itilerek aktörün
yakın planına ulaşır. Bu sinema tekniği sahneye gerilim ekler, karakterin duygusal
durumu üzerinde bir büyüteç etkisi yapar. Karakter Dolly hareketinin etkili olabilmesi
için oyuncunun hiçbir şey söylememesi gerekir.
Kamera hareketinin hızı, bu tekniğin yarattığı duygusal etkiyi çok değiştirir.
Yavaş bir Karakter Dolly hareketi sahnenin duygusal özelliklerini ortaya çıkarır. Daha
gösterişli filmler, komik ya da ilgi çekici bir etki yaratmak için daha hızlı bir Karakter
Dolly kullanırlar.

Nerede Görebilirim?
Muhtemelen Karakter Dolly tekniği kullanılan, hafızalarda en fazla yer etmiş
örnek Baba 2 (The Godfather: Part 2) filmidir. Coppola, filmi bitirirken, kamerayı
yavaşça, düşüncelere dalmış olan Michael Corleone'ye yaklaştırır ve karakterin kalıcı
bir izlenimini seyircide bırakır ve gider. Spielberg de bu yöntemi birçok filminde
kullanmıştır.

KEŞİF
Nasıl Bir Şeydir?
Keşif, kameranın çekime aksiyondan uzakta başlayıp, daha sonra kameranın
kaydırılmasıyla sahnenin gözler önüne serilmesinin sağlandığı bir tekniktir.
Bu tekniğin en yaygın örneği, kameranın, izleyicinin görüşünü kapatan bir
engelin arkasından başlamasıdır. Daha sonra kamera bu engelin arkasın
dan çıkar ve asıl ilgilenilen konuyu gösterir.
Keşif tekniğinin bir diğer örneği de kameranın başlangıçta belirli bir şeye
odaklanmadığı versiyonudur. Kamera daha sonra yavaşça hareket ederek aksiyonu
gösterir.

Nerede Görebilirim?
İyi, Kötü ve Çirkin (Il Buono, U Brutto, li Cattivo) filminde kamera, silahının
namlusundan yüzüne doğru hareket ederek Clint Eastwood'u keşfeder. Dört Nikah,
Bir Cenaze (Four Weddings and a Funeral) filminde kamera yatak odasının içinde
başlar ve daha sonra hareket ederek aşıkların yatağını keşfeder. Sıkı Dostlar
(Goodfellas) filminde kamera mahkemede ifade veren Ray Liotta'nın kafasının
arkasıyla başlar ve dönerek yüzünü gösterir.

DOLLY OUT, UZAKLAŞMA
Nasıl Bir Şeydir?
Dolly Out "Uzaklaşma" hareketinde, kamera bir sahneye bakar ve sonra
gerileyerek uzaklaşır. Bu kamera hareketinin amacı yeni bir şeyler göstermek değil,
izleyiciyi, sahnede gerçekleşmekte olan aksiyondan duygusal olarak uzaklaştırmaktır.
Dolly Out "Uzaklaşma" hareketi şaşırma ya da ani bir farkındalık gibi duyguları
göstermek için de kullanılabilir.

Nerede Görebilirim?
Tuhaf ilişkiler (Bound) filminde kamera, Gina Gershon tam bir şeylerin
olacağını anladığı anda Dolly Out: "Uzaklaşma" hareketi yapar.
Mavi Melek (Der Blue Engel) filminde kamera, öğretmenin yalnızlığını
sergilemek için boş sınıf içinde Dolly Out "Uzaklaşma" hareketi yapar. Rebecca
filminde Dolly Out "Uzaklaşma" hareketi bir kadın büyük bir evde yalnız başına
otururken kullanılır. Günah (El Crimen del Pacire Amaro) filminin sonunda kamera
bir tabuttan geriye çekilir.
Siyah Gelinlik (La Mariee Etait en Noir) filminde Dolly out "Uzaklaşma"
hareketini görebilirsiniz. Julie'nin kurbanlarından biri depoda boğulurken kamera
geriye çekilir. Kamera geriye çekilerek tuzağa düşmüş adamın umutsuzluğu gösterilir.
Sonsuz Sokaklar (La Strada) filminin sonunda kamera sahilde ağlamakta olan Güçlü

Adam'dan geriye çekilir. Bu da kendimizi adamdan kademeli olarak soyutlayarak,
filmi bitirmemize yardımcı olur. Bu teknik müzikte sesin yavaşça kısılarak parçanın
bitirilmesine benzer.
Âşk Mevsimi (The Graduate) filminde kamera, h a v u z u n

dibinde

g e l e c e ğ i n i t a s a r l a m a k t a o l a n Ben'den geriye çekilir. Kötü Ruh filminin
sonunda kamera kamera, dışarıya bırakılmış bir televizyondan geriye çekilir.

DOLLY OUT, SERGİLEME
Nasıl Bir Şeydir?
Dolly Out "Sergileme" tekniğinde kamera, geriye doğru hareket ederek
sahnenin asıl içeriğini gösterir.Bu teknikte, kamera uzaklaşıp karakterin dünyasını
daha fazla göstererek, karakterin çevresiyle ilgili bilgimizi kademeli olarak artırır.

Nerede Görebiliriz?
Sıkı Dostlar (Goodfellas) filminde kamera, bir kavşakta Ray Liotta'nın
ensesinden, tam randevusuna vardığı anda, geriye çekilir. Cennet Sineması
(Nuovo Cinema Paradiso) filminde kamera yanmış sinema salonundan geriye
çekilerek, sinema salonuna bakmakta olan kalabalığı gösterir.
Şeytan (The Exorcist) filminde kamera, holde telefon konuşmasını gizlice
dinlemekte olan kızı göstermek için, telefonda bağırarak konuşmakta olan anneden
geriye çekilir. Yurttaş Kane (Citizen Kane) filminde kamera, Kane'in uzun yıllar
boyunca biriktirdiği çok sayıda mal varlığını göstermek için geriye çekilir.

Nasıl Bir Şeydir?
Açılma, "ekleme"nin sinematografik bir türüdür. Kamera, A görüntüsüyle
başlar ve sahneyle ilgili ek bilgi veya ayrıntı göstermek için hareket eder (örneğin
çerçevenin dışında duran bir karakter gibi).
Açılma hareketinin en önemli özelliği, en başta sahnede bulunan karakter ya da
nesnelerin,

kameranın

hareketiyle

önünün

kapatılmaması

veya

çerçeveden

çıkartılmamasıdır. Açılma, esas malzemeyi değiştirmeden yeni bilgi ekler.

Nerede Görebiliriz?
İşaretler (Signs) filminde, önce bir tezgâhın arkasında durmakta olan Mel
Gibson'ı görürüz. Daha sonra kamera bıçağı göstermek için açılma hareketi yapar.
Açılma hareketi Kanlı Elmas (Blood Diamond) filminde de kullanılır. Önce
DiCaprio'yu elinde bir haritayla otururken görürüz. Daha sonra kamera, DiCaprio'yu
dinlemekte olan diğer karakterleri de göstermek için Açılma hareketi yapar.
Insonmia filminde iki karakteri sohbet ederken görürüz. Sonra kamera açılarak
sohbeti dinlemekte olan diğer insanları gösterir. Yüksek ve Alçak (Tengoku to jigoku)
filminde, kamera, oyuncuların hareketine göre sağa ve sola kayarak bize yeni
karakterleri gösterir.

KAPANMA
Nasıl BİR Şeydir?
Kapanma, "eksiltme"nin sinematografik bir versiyonudur. Kamera, A
görüntüsüyle başlar ve sonra hareket ederek, sahneden nesne, karakter ve ayrıntıları
çıkartır.
Bu yöntem, çekime çok karmaşık ve birçok ayrıntıya sahip bir sahneyle
başlandığında çok kullanışlı olabilir. Kapanma hareketiyle belli nesne ve karakterler
yalıtılarak sahne izleyici için daha anlaşılabilir bir hale getirilebilir.

Nerede Görebiliriz?
Kanlı Elmas (Blood Diamond) filminde, DiCaprio ve Solomon Vandy yan yana
oturmaktadır. Solomon konuşurken, kamera sağa kayarak DiCaprio'yu çerçevenin
dışında bırakır. Şok Koridoru (Shock Corridor) filminde kamera hareket ederek,
tartışmakta olan ikiliyi yalıtmak için üç kişilik bir grubu dışarıda bırakır.
Rebecca filminde, çerçevenin içinde bir erkek ve iki kadın oturmaktadır.
Kamera sağa kayarak adamı çerçevenin dışına çıkartır. Gangsterler Diyarı (Hoodlum)
filminde, bir grup insan masada oturup, bir kısmı dansa kalkarken Kapanma hareketi
yapar.
Paris'te Son Tango (Ultimo Tango a Parigi) filminde, kamera ileriye itilerek
çerçevedeki çiftin her iki üyesi de çerçeve dışında bırakılır ve çerçevede sadece
aralarındaki boşluk kalır. Son Gösteri (The Last Picture Show) filminde iki kişi yan
yana oturmaktadır. Adamlardan biri hikayesini anlatırken, kamera ileriye itilerek
hikayeyi dinleyen oyuncu dışarıda bırakılır.

GENİŞLETME
Nasıl Bir Şeydir?
Genişletme, "esnetme"nin sinematografik bir türüdür. Bir sahne iki karakterin
birbirine yakın olduğu bir anda başlarsa, karakterlerden en az birinin diğerinden
uzaklaşması kompozisyonun dinamik bir şekilde "genişleme"sine neden olacaktır.
Genişletme tekniğinin anahtarı, ilk kareden son kareye kadar ilk sahnedeki
karakterler çerçeveden hiç çıkmazlar. Aralarındaki mesafe değişirken, kamera her iki
karakteri de çerçevenin içinde tutacak şekilde hareket eder.
Bu teknik, birinci karakter ikinci karakterden uzaklaşırken, birinci karakterin
hareketini çekerken ikinci karakteri de göstermek istiyorsak işe yarar

ki pan

yaptığınızda bunun tanı tersi olacaktır.

ETRAFINDA DÖNME
Nasıl Bir Şeydir?
Etrafında Dönme hareketi, kameranın, akmakta olan sahnenin etrafında
döndürülmesinden ibarettir. Bu, teknik devinime sahip, baş döndürücü bir etki yaratır.
Bu tekniğe "360" Dolly" de denir.
Etrafında Dönme, basit bir tekniktir ve sahneye olumlu bir hareket ve enerji
katar. Kamera, bu hareketin etkili olabilmesi için çok hızlı hareket etmek zorunda da

değildir.

Nerede Görebiliriz?
Yaralı Yüz (Scarface) fiiminde Al Pacino sorguya çekilirken kamera etrafında
döner. Al Pacino'nun tepkilerini görebiliriz, ama polislerin yüzünü göremeyiz.
Dokunulmazlar (The Untouchables) filminde, ilk başarılı baskınlarının ardından
yedikleri yemekte kamera karakterlerin etrafında döner. Paranın Rengi (The Color of
Money) filminde karakterler bilardo masasında birbirleriyle mücadele ederken,
kamera bilardo masasının etrafında döner.
The Matrix filminde, karakterlerimiz sanal dünyaya geçerken kamera bir
telefonun etrafında döner. Bu tekniği, Karga (The Crow) filminde, Eric'in dirilişinin
hemen ardından, Eric'in dairesinde Sarah'ın Eric'le konuştuğu sahnede de
görebilirsiniz.

HAVA ÇEKİMİ
Nasıl Bir Şeydir?
Hava Çekimi, kameranın uçak, helikopter, zeplin veya
balon gibi uçan bir araçla taşındığı bir tekniktir.
Hava Çekimi, çerçeveye daha fazla alan sığdırılabildiği ve kameranın karadaki
kullanımına göre daha fazla manevra yeteneğine sahip olduğu için büyük bir arazinin
tamamının gösterilmesi açısından çok kullanışlı olan bir yöntemdir. Bu teknik
genellikle, film başlangıç ve sonlarında ya da hareketli bir nesne havadan takip
edilmek istendiğinde kullanılır.
Hava Çekiminde kamera, büyük şehirleri yukarıdan çekerken genellikle dimdik
yukarıdan aşağıya doğru bakar. Böylece aşağıdaki binaların yüksekliğine vurgu
yapılmış olur.

Nerede Görebiliriz?
Carlito'nun Yolu (Carlito's Way) filminde, bir avukat iskele üzerinde yürürken
kamera hızlı bir şekilde uçarak yanından geçer.
Cinnet (The Shining) filminde, yolda Jack'in arabasını takip eden ve Hava
Çekimi yapmakta olan helikopterin gölgesini bir tepenin yamacında görebilirsiniz.
Çığlık 2 (Scream 2) filminin sonunda kamera yer düzeyinden gökyüzüne yükselir. The
Replacement Killers filminde kamera şehrin üzerinde uçar. Cesur Yürek (Braveheart)
filminde Hava Çekimi çok yoğun olarak kullanılır.

DERİNLİK YARATAN KAYDIRMA
Nasıl Bir Şeydir?
Derinlik Yaratan Kaydırma hareketinde kamera aksiyon yönüne dik bir şekilde
hareket ederek, derinlik hissini artırır.
Karakterler kameraya doğru ya da tam tersi yönde hareket ederler. Derinliği
daha fazla vurgulamak için kamera ara sıra görüşü engelleyen nesnelerin önünden
geçer. Bu ön plandaki nesneler arkaplandaki nesnelerle tezat yaratacaktır.

Nerede Görebiliriz?
Derinlik Yaratan Kaydırma hareketini Can Dostum (Good Will Hunting)
filminde öğrencilerin kampüste koştuğu sahnede görebilirsiniz.

6. HAFTA
DOLLY YUKARI, DOLLY AŞAĞI
Nasıl Bir Şeydir?
Kamera hareket ederken, kameranın açısı, sahneye yüklenen anlam üzerinde
büyük bir etkiye sahiptir. Birçok dolly hareketinde, kamera karakteri takip ederken
kamera açısı normaldir.
Dolly Yukarı ve Dolly Aşağı, özel kullanıma yönelik tekniklerdir. Kamera
hareket ettirilirken olağandışı bir yukarıya ya da aşağıya çevrilir. Dolly yukarı tekniği
karekterin bulunduğu ortamın yüksekliğine ve enginliğine vurgu yaparken, Dolly
aşağı tekniği yeri akıp giden sinematografik bir nesneye dönüştürür.

Nerede Görebilirim?
Büyük Yarış (Le Mans') filminde, Dolly Aşağı tekniğiyle, aşağıdan akıp geçen
yola arabanın hızına vurgu yapılır. Dolly Yukarı tekniği Miller Kavşağı (Miller's
Crossing) filminde yukarıdaki ağaçlan göstermek için kullanılır.
Nikita (La Fenıme Nikita) filminin başında kamera zik zaklar yaparak
Fransa'nın caddelerini dolaşırken Dolly Aşağı tekniği kullanılır. Terminatör 2
(Terminator 2: judgement Day') filminin sonunda kullanılan Dolly Aşağı tekniğiyle
sonsuza uzanıyormuş gibi görünen yol ekranda akıp gider. Rashomon filminde kamera
Dolly Yukarı tekniğiyle, oduncu ormana yürürken kamera aşağıdan ağaçlara bakar.

DÖNEREK BAKMA
Nasıl Bir Şeydir?
Dönerek Bakma, tekniğinde kamera oyuncunun etrafında dönerek oyuncunun
bakmakta olduğu nesneyi gösterir. Kamera sahneye bakılan nesneyi göstererek de
başlayabilir. Daha sonra ters yönde dönerek karakteri gösterir.
Dönerek Bakma, karakter çerçevenin dışına baktığında kesme yapma tekniği
yerine kullanılan popüler bir tekniktir.

Nerede Görebiliriz?
Kasabanın Namusu (Tombstone) filminde kamera, yaklaşmakta olan atlılara
bakan Wyatt Earp'ün etrafında döner. Saatler Sonra (After Hours) filminde, Paul,
gece yansı New York şehrini keşfederken, kamera birçok kez Dönerek Bakma
hareketi yapar.

Dönerek Bakma

KAYARAK DUVARIN İÇİNDEN GEÇME
Nasıl Bir Şeydir?
Bir yönetmen, Kayarak Duvarın İçinden Geçme tekniğini katı bir nesnenin
içinden geçiyormuş görüntüsü vermek için kullanabilir.
Bu etkiyi yaratmak için nesne yarıdan kesilerek açılır ve kamera objenin
önünde pan veya tilt yapar ya da önünden kayarak geçer. Bu teknik uygulandığında
kamera imkânsız bir şeyi başarmış gibi görünür, ama aslında çok bariz bir görsel hile
yapılmaktadır.

Nerede Görebiliriz?
Bıçak Sırtı (Blade Runner) filmini izleyin. Deckard binaya girdiğinde vinç polis
merkezinin çatısının içinden aşağıya iner. Aslında polis merkezi, bir tarafı açık bir
settir ve kamera setin önünde aşağıya iner. Birçok izleyici bu geçişi fark etmez. Tuhaf
ilişkiler (Bound) filminde kamera iki daire arasındaki duvarın içinden geçer.
Kayarak Duvarın içinden Geçme

VERTİGO
Nasıl Bir Şeydir?
"Dolly Zoom" olarak da bilinen Vertigo efekti, perspektifi genişletirken
çerçevenin merkezindeki nesneyi aynı boyutta tutar. Bu etki, kamera ileriye doğru
hareket ettirilirken zoom out ya da kamera geriye doğru hareket ettirilirken zoom in
yapılarak sağlanır.
Bu teknik baş dönmesi, kafa karışıklığı, coşku, sıkıntı veya şaşırma gibi etkiler
yaratmak için kullanılır.

Nerede Görebilirim?
Ölüm Korkusu (Vertigo) filminin sonunda James Stewart ümitsizce yükseklik
korkusu ile mücadele ederken bu efekti görebilirsiniz. Jaws filminde Martin Brody
sahile saldıran köpekbalığını gördüğünde, Maske (Jhe Mask) fflminde Jim Carrey ve
yanındaki erkek oyuncu Cameron Diaz'ın odaya girişiyle Vertigo etkisini yaşarlar.
Sıkı Dostlar (Goodfellas) filminin sonuna doğru, Ray Liotta'yla Robert DeNiro
lokantadaki bir masada karşılıklı otururken çok yavaş bir Vertigo efekti uygulanır.

TAKİP KAYDIRMASI
Nasıl Bir Şeydir?
Takip Kaydırması tekniğinde kamera uzaklaşmakta olan bir karakteri takip
eder. Kamera ileriye doğru hareket ederken, oyuncu kameradan daha hızlı ilerler ve
gittikçe izleyiciden uzaklaşır.
Takip Kaydırması. bir sahneye bitiş sağlar ve geçiş ya da fade yapmak için
uygun bir ortam yaratır.
Takip

kaydırması

ÇARPIŞAN KAYDIRMA
Nasıl Bir Şeydir?
Çarpışan Kaydırma tekniğinde kamera ileriye doğru hareket ederken oyuncu
kameraya doğru yürür, böylece basit bir aksiyon dramatikleştirilmiş olur. İki ters
hareketi birleştirmek karakterin ilerleyişinin gücünü artırır.
Hareketli kameranın kullanılamadığı durumlarda, kameranın tilt yaparak
yürümekte olan oyuncunun yakın planına geçmesi de benzer bir dramatik etki
katacaktır.

Nerede Görebilirim?
Çarpışan Kaydırma tekniği Yüz Yüze (Face Off) filminde, havaalanındaki
kovalamaca sahnesinde görülebilir. Indiana jones: Kutsal Hazine Avcıları (Raiders of
the Lost Ark) filminde Indiana Jones kendinden geçmiş bir şekilde kameraya doğru
koşarken, bu tekniğin değiştirilmiş bir türü sergilenir.

YAVAŞ KAYDIRMA
Nasıl Bir Şeydir?
Yavaş Kaydırma, karakter kameraya doğru yürürken kameranın geriye
çekilmesiyle başlar. Oyuncu kameradan daha hızlı yürür ve kamerayı geçer. Sonuçta
oyuncu kameranın sağından ya da solundan geçerek çerçeveden çıkar.
Yavaş Kaydırma, bir sahneyi bitirmek için iyi bir yöntemdir.
Yavaş Kaydırma

UZUN PLAN, UZIM ÇEKİM
Nasıl Bir Şeydir?
Normalde bir film yüzlerce kesmeden oluşur, Birçok yönetmen, filmi sunarken,
yakın planları, genel planlan, kesit çekimleri, vb. bir arada kullanmayı tercih eder.
Bir diğer seçenek de, kameranın, oyuncuların hareketine göre yeniden
çerçeveleme yaptığı, yer değiştirdiği Uzun Plan ya da Uzun Çekim kullanmaktır.
Kurgu kullanılmaz ve yeni bir görüntüye kesme yapılmaz.
Bu teknik, bir yönden, "nefesinizi tutmaya" benzer. Eğer Uzun çekimi fazla
uzun tutarsanız, koltuğunda oturan seyirciyi, bıçak sırtında, uzun bir sekansın sonunda
ilk kesme ya da kurguyu bekler durumda tutabiliriz

Nerede Görebiliriz?
Son Umut (Children of Men) filminde,Clive Owen ve yoldaşları a r a bayla,
saldırgan bir çeteden kaçarken olağanüstü bir Uzun Plan çekim kullanılmıştır.
New York Çeteieri (Gangs of New York) filminde kamera, New York'a gelen,
orduya yazılan savaş gemilerine binen İrlandalıalrı ve savaştan dönen tabutları çok
yavaş bir vinç hareketiyle çeker.
Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby) filminde, sahnenin üç farklı halini
göstermek için Uzun Çekim kullanılır. Çift, Rosemary'nin Hamileliğini tartışırken
çerçeve içinde sürekli hareket eder ve yer değiştirirler. Rus Hazine Sandığı (Russkiy
Kovcheg) filmi hiç kesintisiz tek bir Uzun Plandan oluşmaktadır. İhtiyar Delikanlı
(Oldeuboi) filminde karakterin bir grup saldırgana karşı elinde sadece bir çekiçle
dövüştüğü sahne tek bir Uzun Plan ile çekilmiştir. Öldüren Kadın (Femme Fatale) ve
Yılan Gözler (Snake Eyes) filmlerinin açılış sahnesi Uzun Plandır.

ALIŞTIRMALAR
* Kamerayı hareket ettirmek İçin özgün yöntemler bulmaya çalışın. Örneğin:
atlıkarıncaya binerek, salıncağa binerek, bir arabanın içinde giderken, lunapark trenine
binerek, yürüyerek, kaykay kullanırken, bisiklet üstünde, yer seviyesinde götürerek
veya dans ederken.,, Her bir hareket sahneye, kendi özgün kinetik enerjisini
katacaktır.
* Kendi dolly'nizi yapın. Dolly, bir tekerlekli plaka gibi basit bir şey olabilir.
Zaten elinizin altında bulunan bir şeyi de kullanabilirsiniz: tekerlekli sandalye, bebek
arabası, bisiklet, vb... Hatta dümdüz yürüyerek, dolly hareketlerini tasavvur
edebilirsiniz.
♦ Hareketleri birleştirmeye çalışın. Örneğin: kamera ileriye giderken oyuncular
kameraya doğru yürüsün; kamera geriye giderken oyuncular kameranın yanından
geçip gitsin; kamera yana doğru kayarken oyuncular kameradan uzaklaşsın...
İzleyiciyi etkilemek için hangi hareket kombinasyonlarının nasıl kullanılacağını
öğrenin,
♦ Kayarak Duvarın içinden Geçme tekniğini deneyin, Bu tekniği ikiye
bölebileceğiniz bir masa ya da sahneyi ikiye bölen ince bir duvar kullanarak
deneyebilirsiniz.

7.HAFTA

BAKIŞ AÇISI TEKNİKLERİ
Bakış açısı tamamen bizim nesnelere nasıl baktığımızla alakalıdır. Gözlerimizle
gördüğümüz dünya basittir. Işık nesnelerden yansır ve görme sistemimize ulaşarak
renk ve şekilleri oluşturur. Ama bir yönetmenin elinde, izleyicinin perspektif algısıyla
oynayabilecek araçları vardır. Yönetmen, bizimle oynayabilir, sahnenin duygusal
içeriğini güçlendirmek için dünyayı filtreleyebilir ve hatta seyircinin kendini
karakterle özdeşleştirmesini ve bu sayede öznel bir deneyim yaşanmasını sağlayabilir.
Filmlerin bizim bakış açımızı değiştirmelerine müsaade edilir ve biz de eğlenmek
adına bunu hoş karşılarız.
Yönetmenlerin

elinin

altında,

bir

sahneye

dair

bakış

açımızı

biçimlendirmelerini sağlayacak birçok teknik bulunmaktadır. Bir yönetmen bir
çekimi, resim, kompozisyon ve şekillerle ustaca birleştirerek belirli ve özgün fikirleri
izleyiciye aktarabilirler. İzleyicinin bakış açısını değiştirmeye yarayan bir kısım
sinema tekniği bu bölümde anlatılmaktadır.

BİRİNCİ GÖZ
Nasıl Bir Şeydir?
Birinci Göz, filmdeki bir karakter neyi görüyorsa izleyicinin de onu görmesidir.
Birinci Göz, izleyicinin ekrandaki karakterle duygusal bağını güçlendirmek için
kullanılabilir.

Nerede Görebiliriz?
Jaws filminde bazı sahneler köpek balığının
gözünden verilmiştir, Terminatör 2 (Terminator 2: Judgement Day.)
filminde Terminatörün gözünden baktığımız sahnelerde dijital bir görüntü
ekranı kaplar. Katil Doğanlar (Natural Born Killers) filminde çok etkileyici bir
Birinci Göz, Mallory'nin kafasını vurduğu sahnede kameranın Mallory'nin gördüğünü
gösteriyormuş gibi hareket etmesiyle sağlanır.
Tuhaf Günler (Strange Days) filminde, sanal gerçeklik sahnelerinde birçok
Birinci Göz kullanılır. Şeytanın Ölüsü (The Evil Dead) serisinde, ormanın içinde
dolaşan şeytani bir yaratığın varlığını göstermek için Birinci Göz kullanılır. Şeytan
(The Exorcist) filminde, Rahip Karras merdivenlerden düşerken kamera onun Birinci
Gözüne geçer.

SİLAHLI BİRİNCİ GÖZ
Nasıl Bir Şeydir?
Silahlı Birinci Göz, standart birinci gözün bir türüdür, Karakter yüzünün
önünde bıçak, silah, vb. taşır. Bu nesne çerçevede gözükür ve izleyicinin, karakterin
taşıdığı nesneyi görmesi sağlanır.

Nerede Görebiliriz?
Taksi Şoförü filminde DeNiro’nun camdan dışarıya sşlahını yönelttiği sahnede
Silahlı Birinci Göz kullanılır.
Silahh Birinci Göz

NESNE BİRİNCİ Gözü,
FIRLATILAN CİSİM BİRİNCİ GÖZÜ
Nasıl Bir Şeydir?
Nesne Birinci Gözü, cansız bir nesnenin bakış açısından çekim yapmaktır;
örneğin bir telesekreter ya da kola makinesinin... Bir oyuncu nesneye yöneldiğinde ya
da etkileşime geçtiğinde, izleyici sahneyi özgün bir bakış açısından görür.
Fırlatılan Cisim Birinci Gözü, ok, kurşun gibi fırlatılmış bir nesneyi hedefine
kadar takip eder. Bu teknik izleyicinin fırlatılan cismi ve etkilerini "deneyimlemesini"
sağlar,

Nerede Görebiliriz?
Tetikçi (Sniper) filminde, dürbünlü tüfekten çıkan kurşunu takip ederiz.
Saatler Sonra (After Hours) filminde kamera camdan dışarıya atılan bir yüzüğe
ait öznel kameraya geçer. Rohin Hood: Hırsızlar Prensi (Robin Hood: Prince of
Thieves) ve Kötü Ruh: Karanhğm Ordusu (Army of Darkness) filmlerinde hedefine
uçarak gitmekte olan bir oku göstermek için Fırlatılan Cisim Birinci Gözü tekniği
kullanılmıştır.
Nikita (La Femme Nikita) filminde, mutfakta geçen silahlı çatışma sahnesinde
kamera, kurbanına doğru uçmakta olan bir kurşunun bakış açısından çekim yapar.
Paranın Rengi (The Color of Money) filminde masada yuvarlanmakta olan bir bilardo
topunun bakış açısına geçeriz.

KAMERADAN UZAĞA GERİLİM
Nasıl Bir Şeydir?
Çekilen bir sahnede oyuncular konuşurken genellikle birbirlerine bakarlar. Bu
doğaldır, çünkü biz de gerçek hayatta muhabbet ederken bu şekilde davranırız.
Ancak, yönetmenin elinin altında Kameradan Uzağa Gerilim tekniği vardır.
Oyuncular bütün diyalogu birbirlerine hiç bakmadan yapabilirler. Uzaklara bakıp,
birbirleriyle hiç göz teması kurmazken, yakın plan çekimde yan yana oturuyor
olabilirler.
Diğer bir seçenek olarak da, oyuncu kameranın tam tersi yöne de bakıyor
olabilir. Yüzleri yerine kafalarınn arkasını gördüğümüzde karakter sahnede yalıtılmış
olur. Kameradan Uzağa Gerilim tekniği karakterlerin yalnızlığı ve yalıtılmışlığı gibi
duyguları yansıtmak için de kullanılabilir. Kameradan Uzağa Gerilim tekniği
bastırılmış duyguları ve kini ima edebilir.

Nerede Görebiliriz?
Genç Kız Pınarı (jungfrukâllan) filminde, Max von Sydow izleyiciden farklı bir
yöne bakarken tanrıya bağırır. Aynı filmde karısı dertlerini anlatırken Jonas uzaklara
bakar. Sessizlik (Tystnaden) filminde, trenle yolculuk etmekte olan çocuk, kameraya
göre tam ters tarafta olan camdan dışarıya, akıp gitmekte olan dünyaya bakar. Jingi
Naki Tatakai filminde, Hirono arkası dönük olarak konuşur.
Dönüş Yok (Irreversible) filminde karakter yürürken arkası bize dönüktür; ne
yüzünü ne de duygularını görebiliriz. Yaban Çilekleri (Smultronstâllet) filminde Evaid
karısının hamile olduğunu öğrenince kansına sırtını döner. Tanık (Witness) filminde,
üç karakter tamamen birbirlerinden farklı yöne bakar şekilde otururlar. Bu teknik
Kurosawa ve Bergman'ın filmlerinde sıklıkla kullanılır. Yüksek ve Alçak (Tengoku to
jigoku) filminde bir kaç karakter muhabbet etmekte ve her biri farklı bir yöne
bakmaktadır.

KAMERAYA DOĞRU GERİLİM
Nasıl Bir Şeydir?
Oyuncular, normalde filmlerde doğrudan kameraya bakmazlar. Bundan
kaçınılmasının nedeni oyuncunun kameraya bakmasının izleyici tarafından oyuncunun
kamera tarafından dikkatinin dağılması ya da diğer karakterler yerine seyirciye
bakması şeklinde yorumlanabilecek olmasıdır.
Ancak, bir yönetmen Kameraya Doğru Gerilim tekniğini, oyuncunun doğrudan
kameraya bakmasını tercih ederek, özel bir etki yaratmak için kullanabilir. Ayrıca,
Kameraya Doğru Gerilim tekniği belirli bir sahne yada duruma ilgiyi yöneltmek
amacıyla da kullanılabiür.

Nerede Görebilirim?
Kuzuların Sessizliği (The Silence of the .Lambs) filminde birçok kamera
kurulumları oyuncuların doğrudan izleyiciye bakacağı şekilde ayarlanmıştır. Bu teknik
bizi, özellikle Hanibal Lecter'ın doğrudan bize baktığı sahnelerde rahatsız etmek için
kullanılmıştır. Mançuryalı Aday (The Manchurian Candidate) filminin yeniden
çevriminde de Kameraya Doğru Gerilim tekniğini görebilirsiniz.
Bahis (Intacto) filminde silah doğrudan kameraya çevrilmiştir. 25. Saat (25th
Hour) filminde Frank kameraya yumruk atar. Katilin Busesi (Killer's Kiss) filminde
karakterlerden biri kızgınlıkla bir bardak atar ve bardak kameraya çarpıp sarsılmasına
neden olur.

YIKILAN DUVAR
Nasıl Bir Şeydir?
Bir oyuncu kameraya doğru dönüp bizimle konuşmaya başladığında Yıkılan
Duvar tekniğini görebilirsiniz. Bu terim, sahnede, aktörlerin arkasında üç tane duvar
olan, tiyatro terminolojisinden alınmadır.
Hayali "dördüncü duvar" karakterlerle izleyiciyi birbirinden ayıran duvardır.
Duvar "yıkıldığında", hikayenin gerçekliğiyle, izleyicinin gerçekliği iç içe geçer.

Nerede Görebiliriz?
Anni e Hall filnıinde Woody Allen sahnenin dışına çıkar ve izleyiciyle
konuşur. Bu iekniği, ayrıca, Higlı Fidelity,, Büyük Lebowski (The Big Lebowski),
Sarahand, The Loneiy Guy ve Alfie filmlerinde görmek mümkündür.
She's Gotta Have, Sıkı Dostlar (Goodfelhs), Ferris Bueüller’leı Bir Gün (Ferris
Bueller's Day Off) ve Cadillac Man filmlerinde karakterier kendi gerçekliklerini
yıkıp, doğrudan izleyiciyle konuşurlar. Sıkı Dostlar (Goodfellas) filminde, Ray Liotta
rnahkeme salonunda kendini açıklarken. bu tavrın sarsıcı bir etkisi olur..

RÖNTGENCİ
Nasıl Bir Şeydir?
Bir bakıma hepimiz röntgenciyizdir; perdedeki karakterlerin özel ve mahrem
yaşantılarını

gözetleriz. O karakterler

bizden varoluşlarını

röntgenlememizi

istememişlerdir. Basitçe kendi kendimizi davet eder ve başkalarının hayatına olan
merakımızı oburca doyururuz.
Röntgenleme hissi veren sekans, anlatılan hikâyenin deneyimlenmesi yerine,
perdedeki karakterleri röntgenliyormuş gibi hissetmemiz için bilinçli olarak
tasarlanmış olabilir. Çekim öyle çerçevelenmiştir ki (bir dürbünden ya da dolabın
içinden bakar gibi) sahnenin röntgenlenme hissi daha vurgulu hale gelir.

Nerede Görebiliriz?
Arka Pencere (Rear Window) ve Mavi Kadife (Blue Velvet) de dahil bir çok
detektiflik filmi röntgenciliğe dair unsurlar içerir. Detektifler zamanlarının çoğunu
başka insanları gözetleyerek geçirirler. Röntgenleme hissi dolaylı olarak ya da
doğrudan verilebilir.

KARANLIK RÖNTGENCİ
Nasıl Bir Şeydir?
Karanlık Röntgenci, klasik bir korku ve psikolojik gerilim hilesidir. Bu teknik
karakterleri birinin izlediği, hatta genelde kötü niyetli birinin izlediği izlenimi
yaratmak için kullanılır.
Bu teknik, dışarıdaki karakterlerin yoğun bir çalılığın ya da bir dolabın içinden
çekilmesi şeklinde uygulanır. Bu çekim, karakterleri birisinin izlediği ama aynı
zamanda da izleyen kişinin görünmek istemediği hissini uyandırır.

Nerede Görebilirim?
Karanlık Röntgenci tekniği, Savaş Günahları (Casualties of War) filminde,
Michael j. Fox'un kampın içinde takip edildiği sahnede kullanılır.
13. Cuma (Friday the 13th) filmi Karanlık Röntgenci tekniğini görmek için
izlenmesi gereken filmlerden biridir. jaws filminde, köpekbalığı denizin içinden,
yüzeyde yüzmekte olan insanlara bakarken öznel kameraya geçilir. Birçok korku filmi
bu tekniği kullanır.

MASKE
Nasıl Bir Şeydir?
Kaş, görüş alanımız daraltıldığında görebileceğimiz şeyleri göstermek için
ekranın belli bir kısmının karartılmasıdır. Kaş örnekleri filmlerde, karakterin bir
dürbünden ya da anahtar deliğinden baktığı sahnelerde görülebilir.
Maske Kaşa çok benzer. Aradaki tek fark, Kaş karartılmış bir alanken, Maske
bir şekle veya biçime sahip olabilir. Örneğin gizli bir kameradan bakarken, kamera
ekranı çerçeveleyen objektifin yuvarlak kenarlarını gösterebilir, Kaş yapılmış alan bir
renk ve biçime sahip olacağından Maske olarak adlandırılır.

Nerede Görebilirim?
Koroshi no Rakuin filminde, adamın bir anahtar deliğinden kadına baktığı
sahnede Kaş kullanılır. Masumiyet Yaşı (The Age of Innocence) filminde,
karakterlerin bir oyundan sonra samimi anlar yaşadığı birçok sahnede kaş yapılır..
Denizaltı (Das Boot) filminde, denizaltının kaptanı dürbünle bir muhribe
bakarken Kaş kullanılır. Truman Show (The Truman Show) filminde, her biri
Truman'ın dünyasındaki gizli kameramanı simgeleyen birçok Maske bulunmaktadır.

PARAVAN
Nasıl Bir Şeydir?
Paravan, basitçe sahnedeki oyuncuların yarı geçirgen, şeffaf veya aralıklı bir nesne
arkasından görüntülenmesidir.

Paravanlar gizli bir seyirciye işaret edebileceği gibi

oyuncunun ruh durumu hakkında da bilgi verebilirler.

Nerede Görebilirim?
Kesişen Yollar (Monster's Ball) filmirıde, sevişme sahnesi bir kuş kafesiyle
filtrelenmiştir. Genç Kız Pınarı (Jungfrukallan) filminde bir kavga sahnesi ateşten
yükselen alevlerle filtrelenmiştir. Yedinci Mühür (Det Sjunde Inseglet) filminde,
Antonius Block günah çıkartmaya gider. Karakterin günah çıkartmasını bir kafesin
arkasından izleriz.
Çit (Rabbit Proof Fence) filminde, ısı kameranın önünde dalgalanmaktadır ve
aktörlerin görüntüsünü bozarak doğal bir Paravan yaratır. Sierra Madre Hazineleri
(The Treasure of the Sierra Madre), bir karnp ateşinden çıkan alevler büyüyerek
ekranı kaplar. Açlık (The Hunger) filminde, beyaz yatak perdeleri ve tel kafesler
Paravan olarak kullanılmıştır. Fahişe (Klute) filminde bir sahne, zincirden yapılma bir
çit arkasından gösterilir.
Paris'te Son Tango (Ultimo Tango a Parigi) filminde, telefon kulübesinin
buğulu camı Paravan olarak kullanılmıştır. Havana (Havana) filminde iskambil
kağıtlarının dağıtılışını cam bir masanın altından izleriz. Sanjuro (Tsubaki Sanjûrö)
filminde bir sahne pencere mazgallarının arkasından çekilir. İşaretler (Signs)
filminde, zayıflığına dair ipucu vermek için, bir uzaylıyı bir bardak suyun arkasından
görürüz.
Kuduz Köpek (Nora Inu) filminde jaluziler Paravan olarak kullanılmıştır.

YANSIMA
Nasıl Bir Şeydir?
Yansıma gizemli ve felsefi açıdan ilgi çekicidir. Dünyayı olduğu gibi değil, bir
görüntü yansıması olarak görürüz. Bu, bizi gerçekliği, kısa bir süreliğine bozulmuş
olarak görmeye zorlar.
Yansımaları görmemizin bir çok değişik yolu vardır. Aynalar ve benzeri parlak
nesneler yaygın örneklerdir.

Nerede Görebiliriz?
İşaretler (Signs) filminde bir uzaylının televizyon ekranındaki yansımasını
görürüz. Şangaylı Kadın (The Lady from Shanghai) filminde, aynalar evinde geçen
uzun bir sahne vardır. Lanetli Kadın (The Property is Condemned) filminde Alva,
Robert Redford'u bir parktaki fıskiyenin yansımasında bulur.
Yüksek ve Alçak (Tengoku to jigoku) filminde, önce polisi, sonra da nehirdeki
yansımada hırsızları görürüz. Hanging Rock'ta Piknik (Picnic at Hanging Rock)
filminde diyaloglar aynadaki yansımalar şeklinde gerçekleşir. Mishima filminde
küçük bir el aynası bir kadının vücudunun bir kısmını yansıtır.
Jurassic Park filminde, karakterler hızla kaçarken cipin dikiz aynasından bir
TRex'in yansımasını görürüz. Üç Renk; Mavi (Trois Couleurs: Bleu) filminde,
Julie'nin gözündeki yansımada, eşinin ve kızının öldüğünü söyleyen doktoru görürüz.
Bela (Duel) filminde, arabaların aynalarındaki yansımalar filmin bir yol filmi
olduğunu gösterir.

GEÇİT
Nasıl Bir Şeydir?
Geçit gerçekliğe bir tür aygıt vasıtasıyla bakmanın bir yoludur.

Nerede görebiliriz?
Videodrome filmindeki çoğu olay Geçitler vasıtasıyla deneyimlenir. Karakterler
yeni t ü r bir gerçekliğe televizyonları vasıtasıyla şahit okurlar.
Numero Deux. filmincie, Godard bütün filmi, karakterlerin yaşamına açılan
Geçitler olan, iki farklı televizyon vasıtasıyla gösterir. Üç Renk: Mavi (Trois
Couleurs: Bleu') filminde Julie, hastane yatağında ailesinin cenazesini bir monitörden
izler. "Truman Show (The Truman Show) filminde Truman'ın bütün hayatı yüzlerce
gizli kamera vasıtasıyla gösterilir. Her bir kamera Truman'ın hayatına açılan
geçitlerdir.

GÖLGE
Nasıl Bir Şeydir?
Gerçekliğin özgün bir sunumu olan Gölge, sahnedeki
aksiyonu dolaylı yoldan göstermek isteyen bir yönetmen için bir yol olabilir.
Gölgeler, gösterilmesi durumunda sorun yaratabilecek sahnelerin dolaylı yoldan
gösterilmesini sağlayarak filmin izlenme derecesini de yumuşatabilir

Nerede Görebiliriz?
Öldüren Kadın (Femme Fatale) filminde, Laure'un iki adamın kendisi için
kavga etmesini izlediği sahneyi Gölgeler vasıtasıyla görürüz. Şangaylı Kadın (The
Lady from Shanghai) filminde, devasa Gölgeler ürkütücü bir etki yaratmak için
kullanılmıştır.
Kötii Ruh 2 (Evil Dead 2.) filminde, Ash'in Gölgesini ele geçirilmiş bir cesedi
parçalara ayırırken görürüz. M. filminde Gölge bir çocuk katilini yeni kurbanına
yaklaşırken gösterir. İyi, Kötü ve Çirkin
yaklaşırken Gölge kullanılır.

filminde, Clint Eastwood mezarlığa

SİLUET
Nasıl Bir Şeydir?
Siluet, bir karakterin çok aydınlık bir fonun önünde çekilmesiyle elde edilir.
Böylece karakterin dış görünüşü ve mimikleri belirsizleşecek, hatta belki de tamamen
kararacaktır.
Bu teknik karakterle çevresi arasında kontrast yaratmak için kullanılabilir, alev
alev yanan bir gün batımının önünde duran bir adamın silueti gibi... Silüetler
çoğunlukla sanatsa! dışavurumlar için kullanılır.

Nerede Görebilirim?
Kili Bill Vol.l (Kill Bill: Volume 1) filminde bir dövüş sahnesi Siluetlerle
verilir. Aşk Sarhoşu (Punch Drunk Love) filminde Lena ve Barry öpüşmek için
buluştuklarında, elinde bayrak tutan bir çocuğun Silueti koşarak geçer.
Cennet ve Yeryüzü (Heaven and Earth) filminde, bir rahip Siluet olarak
gözükür. Paris'te Son Tango (Ultimo Tango a Parigi') filminde, camda oturan bir
karakteri Siluet olarak görürüz. Rüzgar Gibi Geçti (Gone with the Wind) filminde,
çocuk doğum sahnesinde Melanie'yi Siluet olarak görürüz.
Full Metal Jacket (Full Metal Jacket) filminde, acemi birliğinde eğitim gören
askerlerin Siluetlerini görürüz. Affedilmeyen (Urıforgiven) filminde bu tekniği Clint
Eastwood at sırtında giderken görürüz. jaws filminde, gece vakti teknede Roy
Sheider'ın vücudu Siluet olarak görüntülenmiştir. Kana Kan (Kickboxer) filminde,
tapınak yıkıntıları arasında antrenman yapan Van Damme'ı görürüz.

ÖZNEL KAMERA
Nasıl Bir Şeydir?
Öznel Kamera ile çekim tekniğinde kamera oyuncunun vücuduna bağlanır. Bu
yapıldığında kamera oyuncunun fiziksel bir parçası haline gelir. Oyuncu hareket
ettiğinde kamera da onunla birlikte hareket eder. Kamera, oyuncuyla bağlantıyı
artırmak için, genellikle yakın planda oyuncuyu gösterir.

Nerede Görebilirim?
Babil (Babel) filminde, salıncakta oturan japon kızın Öznel Kamera ile bakış
açısını görürüz, Saniyeler (Seconds) filminde karakter tren istasyonunda dolaşırken
öznel Kamera tekniği kullanılır.
Arka Sokaklar (Mean Streets) filminde kamera Harvey Keitel'e bağlanmıştır ve
bir partide sendeleye sendeleye yürürken onu takip eder. Şeytan (The Exorcist)
filminde, kamera bir psikiyatriste bağlanmıştır ve Regan saldırdığında o düşerken biz
de düşeriz.
Strictly Balkoom filminde, Scott Hastings kendisi dönerken dönen bir
platformun üzerinde durur. Kamera platformda karakterin öznel gerçekliğine göre
dönmektedir. Dehşetin Nefesi (Jacob's Ladder) filminde Öznel Kamera Jacob'un
kabuslarının etkisini artırmak için kullanılmıştır.

ALIŞTIRMALAR
♦ Çevrenize bakın ve gerçekliğin dolaylı olarak görüldüğü halleri inceleyin.
Örneğin: yansımalar, geçitler ve gölgeler... Bu örneklerle gözlerimizle gördüğümüz
gerçeklik arasında ne tarz farklılıklar bulunmaktadır?
♦ Korku filmleri izleyin. Neden Karanlık Röntgenci tekniği bu kadar sık
kullanılmaktadır ve bu kadar basit bir teknik nasıl bu kadar etkili olmaktadır?
♦ Cansız bir nesnenin bakış açısından bir film çekin. Bu teknikle bazı enteresan
senaryolar yazabilirsiniz.
♦ Gözlemleyin. Yönetmenler, Öznel Karnera, Birinci Göz ve Röntgenci
tekniklerini kullanarak nasıl bizi karakterin iesei bakış açısına çekiyorlar?
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8.HAFTA
SENARYONUN TEMEL KAYNAKLARI
1. SENARYO
1.1. Senaryo Kavramı
1.1.1. Senaryonun Tanımı
Yapım süreci içinde yazılı bir metni olmayan bir film çekmek pek mümkün
değildir. Bu yüzden film çekimleri bir senaryo dâhilinde gerçekleştirilir. En basit
tanımıyla senaryo, kelimelerle resim yaratma sanatıdır diyebiliriz. Daha kapsamlı bir
senaryo tanımı yapacak olursak; belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, sinema sanatı
kurallarını ve çağın tekniğini dikkate alan, ilk satırından son satırına dek sinema ve
televizyona uygun olarak hazırlanan metindir, diye tanımlayabiliriz. Diğer bir
tanımlamaysa senaryoyu, görüntü ve sese dönüşecek bir düşüncenin, bir olayın yazıya
dökülmüş hâlidir, diye anlatır.
Kendine özgü bir yazım tekniği olan senaryo dediğimiz metin, iki yönlü bir
çalışmayı kapsar. Birinci yönünde, sinemanın kuralları ve koşulları dikkate alınarak
doğaçlama olarak ya da başka sanat dallarından uygulanarak, ele alınan konudan
dramatik yapı kurulur. Bu yapı içinde düşünceler, entrikalar verilerek bir olay
anlatılır, olayı yaratan kişiler arasında ilişkiler düzenlenir ve olay bir sonuca ulaştırılır.
Senaryo ikinci yönüyle teknik bir çalışmadır: Görüntü, ses ve sahneleme yöntemleri
gibi ögelerin ayrıntılarını kapsayan; kısaca yapımın içeriğini, biçimini, önemli
bilgilerini kapsayacak şekilde düzenlenmesidir. Senaryo yazımında kullanılan bazı
kurallar, öncelikle senaryonun bu şekil yanıyla ilgili olanlardır. Senaryo yazımı
araştırma, gözlem, genel kültür, yaratıcı hayal gücü ve yazma yeteneğiyle doğrudan
ilgili bir olaydır. Kişilerin özelliklerinin farklı olması nedeniyle bu konuda başarı için
kesin bir formül vermek mümkün değildir. Bu konuda söylenebilecek en gerçekci söz,
senaryonun nasıl yazılacağı biçim olarak öğrenilebilir; ancak yaratıcı çalışma zamanla
olur.
1.1.2. Senaryo- Edebiyat İlişkisi
Sinema dramaturjisi kavramlarını, dolayısıyla terminolojisini büyük
ölçüde edebiyattan almış, deyim yerindeyse transfer etmiş bulunmaktadır.
Doğal olarak edebiyat alanında kendini yetiştirmemiş bir kişinin aydın, başarılı
ve üretken bir senarist olması imkânsızdır. Önce edebi eserler ve edebî
bilgilerle üretkenliği sağlayacak donanım oluşturulmalıdır. Bu üretme gücünü
sağlayan donanım, sinema kurallarınında öğrenilmesiyle senaryo alanında
sistemli ve başarılı bir üretimi beraberinde getirecektir. Edebiyatı temelinde

epik, lirik ve dramatik olmak üzere üç ayrı türe ayırmak artık gelenek hâline
gelmiştir. Bunların yanısıra edebiyatın bu üç türü arasında, birbiriyle
kaynaşarak sinema dramaturjisi alanında yeni oluşumlar meydana gelerek
karşılıklı geçişlerde bulunmaktadır.

Resim 1.1: Edebî eserler sinema ve televizyon dünyasına her zaman ilham
kaynağı olmuştur

1.1.3. Senaryonun Tarihçesi
1.1.3.1. Sessiz Sinema Döneminde Senaryo
Günümüzde yalnızca insan sesleriyle yetinmeyip seyirci üzerindeki etkisini
arttırmak için ses efektlerini bilen, son teknoloji sistemleriyle veren sinema endüstrisi,
ikinci dünya savaşının başladığı yıllara kadar filmlerini sessiz çekmek zorundaydı.
Çünkü filmleri sesli olarak çekme teknolojisinden yoksundu. Sinema filmlerini sesli
olarak çekme konusunda en önemli adımları Thomas Edison’ın firması attı. Ancak
onlar da yaptıkları işin önemini kavrayamamış, sesli film çekmeyi geçeci bir heves
olarak görmüşlerdi.
Sessiz sinema döneminde yazılan film senaryolarında, oyuncuların diyalogları fazla
önem göstermiyordu; çünkü film gösterimi sırasında projeksiyon makinesinden çıkan
sesin dışında hiçbir ses yoktu. Bu yüzden oyuncular anlaşılır olmak için, daha ziyade
mimik ve

beden dillerini kullanıyorlardı. Ancak çok gerektiği durumlarda sahneler
arasına diyalog sahneleri eklenerek seyirciye gerekli açıklama yapılmaya
çalışılıyordu. Filmde diyalog ve diğer ses unsurlarının olmaması, anlaşılır olmak adına
hem senaristin, hem de oyuncunun işini zorlaştırıyor; abartılı oyunculuk ve sahnelerin
çekimine zemin hazırlıyordu. Ancak ilginçtir ki, sesli film çekimlerinin başlamasıyla
da bazı sanatçılar gerçek sesleriyle izleyiciye hitap edince şöhretlerini yitirmişlerdir.

Resim 1.2: Sessiz sinema döneminin unutulmaz kahramanı Şarlo ‘yumurcak’
filminin bir sahnesinde

1.1.3.2. Sesli Sinema Döneminde Senaryo
Sessiz sinema, kendi başına bir sanat, kendine özgü kuralları olan, belli ilkelere
dayanan bir anlatım olmuştu ki, birdenbire ortaya ses öğesi çıktı. Ses öğesinin
sinemada her şeyden önce sözlendirme için kullanılacağı, filmlere ara yazılar
konulmaya başlandığından beri anlaşılmıştı. İlk sessiz filmlerde ara yazı yoktu; daha
sonraları bir çekimden öbürüne geçerken zaman bakımından ilerlemeyi göstermek,
bulunulan yeri belirtmek, kişilerin kimliğini ortaya koymak için ara yazılar
kullanılmaya başlandı. Giderek bunlar yerini ''konuşma”yı gösteren yazılara bıraktı.
1920 yıllarına doğru senaryonun gelişmesi, görüntüler kadar ara yazılar, çekimler
arasında açık kapatmak ihtiyacını duyan kurgucunun isteğine göre değil,
senaryocunun isteğine göre hazırlanıyordu. Sessiz sinemanın son birkaç yılı içinde
''konuşma''yla ilgili sözler o kadar önem kazandı ki, herhangi bir oyuncu ağzını açıp
söz söylemeye başlarken çekimi kesip bir arayazıyla bu sözü vermek alışkanlık hâline
geldi. Sinemada sesin, daha doğrusu sözün saltanatı başlamıştı.
Sesli film ortaya birtakım önemli meseleler çıkardı: Sesleri elverişli olmayan
sessiz film çağının birçok önemli ünlü oyuncusu, birden kendilerini endüstrinin
dışında buluverdiler. Yaklaşan iktisadi bunalım, sesli filmin çıkışı sayesinde, sinema
endüstrsini bu sarsıntının dışında bıraktı. Sinemanın büyük ustaları sesli film
karşısında kararsızlığa düştüler. Sesli filmin ilk yılları sanat bakımından oldukça
başarısız geçti. Halk sesli filme büyük ilgi gösterirken, Chaplin, Clair, Pudovkin,
Eisenstein, Murnau gibi büyük sanatçılar sesli filme cephe aldılar. Öbürlerinden ayrı
olarak Eisenstein, Pudovkin ve Aleksandrov, sessiz film çağının artık geçtiğini, ses
öğesinin filmde destekleyici bir rol oynayabiliceğini kabul ediyorlar, fakat bir film
sahnesine eklenecek konuşmanın sahnenin bütün değerini, özellikle bir çekimden
öbürüne geçişteki özelliği yok edeceğini öne sürüyorlardı.
Sesin filmlere eklenmesi, sinemayı sessiz bir hareketli resimler dizisinden
çıkarıp hayatın bire bir kendisine dönüşmesini sağladı. Seslerinin duyulmasıyla
gerçek, canlı kişilere dönüşen karakterler, karmaşık ses efektleri ve görsel aksiyonlar
sayesinde yapboz tamamlanmış oldu. Sinemaya yepyeni bir boyut getiren ve
görüntüyü zenginleştiren ses her ne kadar mümkün olduğunca iyi kullanılmaya ve
geliştirilmeye çalışılıyorsa da hakkında daha öğrenilecek çok şey var.
Yazarların, eski sisteme göre uyguladıkları yaratıcılıklarını artık çok daha
genişlemiş olan bu yeni sahada sürdürmeleri ve sinema dünyasına yepyeni ufuklar
açan, görselliği zenginleştiren sesi görsellikle en mükemmel şekilde
birleştirebilicekleri çalışmaları ortaya koymaları gerekiyordu. Yazarlar, ses
eklenmeden önce filmlerde ortaya çıkan eksikliğin başka yollardan giderilmeğe
çalışılması sonucu ortaya çıkan ve filmin akıcılığını, doğallığını bozan eksik ve

kusurlu ara yazılar yerine yeni alana en uygun şekilde anlamlı ve güzel diyaloglar
yazmak zorundalardı.
1.1.4. Senaryonun Evreleri
1.1.4.1. Taslak Öykü (Sinopsis)
 Taslak öykü, tema seçilip konu belirlendikten sonra geliştirerek, yazmaya karar
verdiğiniz film öyküsünün en kısa yoldan 1-2 sayfa içinde özetlenmesidir.
 Taslak öykü, eserin konusu üzerinde ilgilileri (yapımcı/yönetmen) aydınlatan
metindir.
 Ticari sinemada ya da televizyonda bir filmin yapılıp yapılmamasına çoğu kez,
senaryo taslağı da denilen taslak öykü okunduktan sonra karar verilir. Bu nedenle
taslak öykü zaman ekonomisi açıdan önemlidir.
Taslak öyküyü kısa yazmak önemlidir. Öyküyü bir iki paragrafta ya da bir–iki
sayfada anlatabilmek, aynı öyküyü fazla sayfada anlatabilmekten daha zordur.
Taslak öykü yazımında dikkat edilecek nokta, ilk aşamada verilen aşırı
ayrıntının, sonradan öykünün önünde engel oluşturabileceğidir.








Taslak öykü şu bilgileri kapsar:
İşlenecek tema kesin olarak ortaya çıkar.
Olaylar dizisinin geçtiği zaman ve çevre (mekânlar) belirlenir.
Olaylar dizisini oluşturan ana ve diğer önemli kişiler ortaya konulur. Ana ve diğer
kişilerin tanımlaması ilk adımda yaş ve kişiye ilişkin bilgileri içerir.
İkinci adım, taslak yapıyı somutlaştırmaktır; somutlaştırma öyküyü birleştiren,
bütünleştiren omurganın biçimlendirilmesiyle olur.
Bu çalışma, daha sonra bir senaryoya dönüşecek olan öykünün gelişimini açıklar.
Taslak öykü, geniş zaman kipiyle yazılır.
Bir taslak (synopsis) öykü

1.1.4.2. Geliştirim Senaryosu (Treatment)
Taslak öyküye kısa öykü denilirse, geliştirim, bu kısa öykünün daha ayrıntılı
olarak kırk, elli sayfa genişletilip işlenmesiyle elde edilir. Bu evrede, senaryo
yazarından, sanat değeri büyük bir uzun öykü ya da roman değil, yalnızca başarılı bir
film metni hazırlanması beklenir. Geliştirim bir sinema öyküsüdür, bu nedenle, her
şeyden önce sinemanın koşullarına uygun olarak hazırlanması gerekir. Öykü
geliştirilirken, sonuçta çekilecek filmin akışı, her görüntüsü bu evrede tasarlanır.
Öyküdeki her çekim içeriği ve bunun ayrım içindeki yeri tam olarak belirtilerek tıpkı
perdede görüntüleneceği biçimde yazılır. Film öyküsünün çatısı olan öyküleme
(dramatik yapı) geliştirim senaryosunda tamamen kurulur. Ortaya çıkan metin,
tamamlanan bir filmde yer alacak görüntülerin, sözcüklerle kâğıt üzerinde anlatımı ve
bu anlatımın sinemanın gerektirdiği koşullara uygunluğudur.

Senaryo yazarı, bu çalışmasını yaparken, sinema özelliği olmayan durumlarda,
diğer sanatlar için geçerli olan kurallardan, tekniklerden yararlanır. Geliştirim, aşağı
yukarı kendine özgü teknikle yazılan uzun bir öykü olduğuna göre, uzun öykü tekniği
ve genel olarak roman / öykü türünün tekniği burada senaryo yazarının işine yarar.
Geliştirimde dikkat edilecek noktalar şunlardır:
 Kişilerin özelliklerinin belirtilmesi (kişileştirme),
 Çevre özelliklerinin ortaya konulması,
 Hareketlerin düzenlenmesi.
Kısaca:
 Geliştirimde dramatik yapı belirlenir. Olgular sıralanır. Olayların bağlantıları sağlanır.
Konunun gelişme ve çatışma noktaları belli olur.
 Kişiler özellikleriyle tanıtılır, kişiler ve onların ortaya koyduğu olaylar irdelenir.
 Konuşma örgüsünün (diyalog) en önemlileri yazılır.
 Ele alınan öykünün özetteki gibi yalnızca ana hatları değil, ikincil derecedeki
gelişmeleri de belli olur.
 Her anlatım, her cümle, filmdeki görüntülere uygun olacak biçimde yazılır.
 Geniş zaman kipiyle yazılır. Edebî süslemeler yapılmaz.
Bir geliştirim (tretmand) örneği

1.1.4.3. Ayrımlama Senaryosu
Ayrımlama senaryosu, senaryo yazarının bireysel çalışması bittiği, her şeyin
sonuçlandığı üçüncü aşamadır. Ayrımlama senaryosu, geliştirim evresinde genişletilen
öykünün, birçokşekil öğesinin birleşmesiyle, sinema tekniğine ve gereklerine göre, dış
yapısının (biçim) oluşturularak, çekim senaryosu olmaya hazır metin durumuna
getirilmesidir. Yazarın öngördüğü, belli bir sonuca giden olaylar dizisinin en küçük
ayrıntıları, tüm kişiler, kişilerin kişilik özelliklerini gösteren iç ve dış hareketleri,
kişileri birbirleriyle ilişkileri, konuşma örgüsü ve sesler (doğal sesler/müzik) ile,
kısaca her şeyi ile içerik ortaya konarak, geliştirilen metin ayrımlar (sequence)
sahnelere, sahneler de çeşitli açılardan, çeşitli ölçeklerden, çeşitli kamera hareketleri
ile alınacak bir dizi çekimden oluşan birimlere bölünür.
1.1.4.4. Çekim Senaryosu
Çekim senaryosu (Shoting Script), senaryo çalışmasının son evresidir.
Ayrımlamanın hazırlanmasından sonra, yazar ile yönetmen ya da yalnızca yönetmen
çekim senaryosunu oluşturmaya başlar. Filme dönüşecek metnin çekilmesine temel
olacak tüm bilgiler bu evrede, çekim senaryosunda yer alır.

Çekim senaryosunun en kısa tanımı: Henüz çekilmeyen filmin, bittiği zaman
alacağı biçimin, önceden en küçük ayrıntılarına dek kâğıt üzerinde belirttiği metindir.
Diğer bir tanıma göre, çekimlere bölünen çevrim için gerekli tüm uygulama
açıklamalarını taşıyan, konuşmaları ve sesle ilgili tüm bilgileri veren senaryo;
senaryonun çevrime hazır durumdaki en son aşaması ve biçimidir.
Çekim senaryosu, geliştirimde genişletilen, ayrımlama evresinde bölüm, ayrım,
sahnelere -ve hatta çekimlere- ayrılan metnin; sinemanın tekniğine göre (değişik
kamera konumları, çeşitli açılardan, ölçeklenen çekimler) düzenlenmesidir. Tüm
hareketler (oyuncu, kamera: kameranın çerçevelendiği görüntü, kamera hareketleri),
kullanılan sesler (konuşmalar ve doğal sesler/müzik), görüntü efektleri vb. Bu metinde
ayrımlar (sequence), sahne, çekim durumunda verilir.
Biçim özelliği olan çekim senaryosunun değişik sunum biçimleri vardır. Ama
hepsinde ortak olan, görüntülerin içeriği, oyuncuların hareketleri, konuşmaların diğer
seslerin yazılmasıdır. Bunlar arasında da kamera devinim ve çekim ölçeklerinin yer
alması gerekir. Senaryo sayfasında yer alan görsel bildirimler, yönetmeni ilgilendiren
tüm bilgileri kapsar. Bu bilgiler aynı zamanda çekimde görevli olanların, çekim
anında yapacakları her şeyi içerir.
Herhangi bir çekim senaryosuna bakıldığında, önce kimi yatay çizgiler dikkati
çeker. Bu çizgilerin üstünde sırayla bir rakam, bazı yer adları yer alır. Senaryoda
görülen her yatay çizginin üstünde yer alan rakamlar ve yazılar, ilgili olduğu
çekimlerle ilgili derli toplu ve özet bilgileri verir. Özellikle yapım aşamasında
hazırlanacak çalışma programı için bu bilgiler büyük kolaylık sağlar.

1.2. Senaryonun Bölümleri
1.2.1. Çekim (Shot)
Çekim, filmi oluşturan dramatik yapının en küçük birimidir. İki noktalama imi
(kesme, zincirleme vb.) arasında kalan görüntü dizisine çekim adı verilir. Diğer bir
tanımla, “çekim” , kameranın hiç ara vermeksizin, durduruluncaya değin, sürekli
olarak bir görüntüyü filme kaydetmesidir. Çekim, bir sahne içindeki belirli kişi ya da
nesneye odağın değiştiğini gösteren bildirimdir. Çekimlerin, kurguyla bir araya
getirilmesiyle sahne oluşur.
1.2.2. Sahne (Scene)
Tiyatrodan sinemaya aktarılan sahnenin iki tanımı var. Birincisi, oyun alanına
bir oyuncunun her bir girişi yeni bir sahnenin başlangıcı ve her bir çıkışı o sahnenin
sonudur. Buna “Fransız Sahnesi” denilir. İkincisi olayların gerçekleşeceği yeri
(mekânı) ya da dekoru tanımlar. Bu nedenle tiyatro oyunları; günlük hayattan farklı
olay akışı, seçilmiş ve ayıklanmış olaylar, bölünmüş çeşitli sahneler, değişik ortam ve
zamanlardan oluşur. Sinemada sahne, film içinde, dekorun ve kamera açılarının
değiştiği yerlerdeki tamamlanan bir durumu belirtir. Buna “Çekim Sahnesi” denir.
Başka bir deyişle sahne, aynı kişiler ve aynı dekor (mekân) içinde geçen, sürekli bir
olayı gösteren bir ya da daha çok çekimden oluşan görüntüler dizisidir. Kısaca sahne,
aynı kişilerin aynı dekor (mekân) içinde, aynı anda yer aldıkları çekimler bütünüdür
ve tamamlanan bir durumu belirtir. Sinemada sahne, yazarı rahatlatan “vurgu” olarak
adlandırılır. Sahne ya da vurgunun ölçüsü ne kadar olacak? Belki 20 saniye, belki 4
dakika (iki senaryo sayfası), ama ender olarak, daha uzun da olabilir. Sahne içinde
olay örgüsünü ortaya koyan devinimin, birbirini izleyen çekimler boyunca uyumlu
olması gerekir. Öyle ki, olay / olgu, gerçek hayatdaki olgusal bir zaman akış içinde
anlatılır.










Tüm senaryo aşamaları, daktilo ya da bilgisayarla yazılır. Sayfa üzerinde
gördüğünüz, ayrımlama senaryosunun olamazsa olmaz biçimsel öğeleri nelerdir, nasıl,
ne zaman kullanılır ve nasıl gösterilir? Şimdi, sırayla bu öğeleri görelim:
Sahne başlığı
Görsel anlatım (oyuncu hareketleri)
Kişi adı
Ayraç
Konuşma örgüsü (diyalog); ikili konuşma örgüsü (ikili diyalog)
Genişleme
Çekim
Geçişler
1.2.3. Ayrım (Sequence)
Bölümler içinde yer alan ayrım, öykülemeyi (dramatik yapı) oluşturan, olayın
içinde gelişip sonuçlandığı kendi içinde bir bütünlüğü olan sahneler dizisidir. Ayrım
tek ya da değişik yerlerde geçebilir. Örneğin, dış sahne ile başlayıp iç sahne ile
sürebilir. Olağan uzunluktaki filmde ortalama 25-30 ayrım bulunur. Kesinlikle sessiz
ve durgun olmayan ayrımlar, tıpkı teleferiklerin yükseğe tırmanmalarını sağlayan dişli
çarklar gibi, hareketleri ileri taşır.
1.2.4. Bölüm (Part)
Bölüm, öykünün dramatik gelişiminin başı ve sonu olan bölümlerin
birleşmesiyle öykünün tümü ortaya çıkar. Olağan uzunluktaki (90 dakika) bir filmde
ortalama 7-8 bölüm bulunur. Filmdeki her bir bölüm, bir romanın, bir tiyatro
oyununun bir bölümüne (perdesine) eşdeğerdir.

SENARYO YAZARININ ÖZELLİKLERİ
2.1. Senaryo Yazarı Olma İsteği
Bir senaryo yazarı öncelikle bu mesleği yapmaya hevesli olmalıdır. Her ne
kadar kimileri bunun dışında olsa da, ün ya da saygınlık kazanmak için senaryo yazarı
olunmaz. Filmin tanıtım yazılarında (jenerik) yazarın adı olsa da, filmin yönetmeni,
oyuncuları ile birlikte anılmaz çoğu kez. Öncelikle bunu kulağa küpe yapmak gerek.
İstekli ve yaratıcı özelliği olan deneyimsiz yazarın önündeki tuzak, güçlü
dramatik deneyim gerektiren senaryolar yazma adına, ortaya koydukları öykülerinde
duygularındaki yanılma ihtimalleridir. Uygun olan, çalışmanın en başından en sonuna
dek yazılan metnin sinema için hazırlandığını unutmadan, özenli bir çalışma
yürütmektir.
Kuşkusuz, yazdığınız senaryoyu belki çok, belki az bir para karşılığı
satacaksınız. Ama satamayabilirsiniz de. Niye satılmadı? Başarısızlığı dışarıda değil,
önce kendinizde arayınız. Gerçekten istekle, yukarıda sıralanan özelliklere uygun,
özgün bir şey yazmış mısınız?

2.2. Öykü Anlatma İsteği

Bu isteğiniz olsa bile, yalnızca istek tek başına yeterli değildir. Öykü
anlatımında ve yazımında gerekli şeyleri de bilmek zorundasınız. Öykü anlatma isteği,
sözcüklerle bir olayı anlatmayı öğrenme anlamına gelir. Nasıl ki, nitelikli tamirci ya
da marangoz olmak, belirtilen işte yararlanılan araç-gerecin kullanımında ustalaşmayı
gerektiriyorsa, senaryo yazarı olmak da, sözcüklerle ilgi çekici görüntü tasvirleri ve
güçlü konuşmalar (diyaloglar) yazmak için dil sanatını öğrenmeyi gerektirir.
Kişinin, yazım sanatındaki bir yazarın özelliklerine, temel becerilerine,
yeteneklerine sahip olduğu kabul edilse de, sinemanın özelliklerine ve gereklerine
uyumlu mesleki bilgi alması, bir kısım yetenek ve becerileri örgün eğitim yoluyla
geliştirmesi ya da yönlendirmesi, başarılı senaryo yazımı için temeldir.

2.3. Öğrenim ve Kültür Düzeyi
İşbölümünün artmasıyla, birçok uzmanlık alanı doğdu günümüzde,
dünya artık bir uzmanlaşma dünyası. Herkesin her şeyi bilmesine,
öğrenmesine ihtiyaç yoktur.
Kişi kendini ne kadar iyi yetiştirirse yetiştirsin, örgün eğitim verdiğine,
kendiliğinden ulaşması mümkün değildir. Bu açıdan senaryo yazarının
kendisini geliştirecek eğitim – öğretimi görmesi birinci şarttır. Öngörülen, beyni
ansiklopedik bilgi deposu durumuna getiren ezberci eğitim – öğretim değil. Bir
eylem ve deney olarak bilgileri işleme / kullanma yollarını öğreten ve
özendiren, düşünme sistemini çalıştırıcı, yeni bilgiler üreten yaratıcı beyinler
oluşturacak eğitim – öğretimdir. Okul dışında sürdürüldüğünde daha da değer
kazanacak bir eğitim ve öğretim… Senaryo yazarının eğileceği ya da eğilmesi
istenen konular ayrımlar göstereceğinden, özellikle toplum bilimlerinin çeşitli
konularında eğitim görmesi, en azından değişik konularda nasıl bilgi sahibi
olacağını bilmesine yol açar.
Senaryo yazacak kişinin gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak yeni
bilgilerle kendini sürekli yenilemesi ya da bu bilgilere nasıl ulaşacağını bilmesi,
içinde yaşadığı evreni ve toplumu öğrenmesi, derinliğine boyut kazandırarak
kafa yorması gerekir. Kafa yormak terimi çok okumak, çok çalışmak, yüzeysel
olmamak, göstermelikten kaçınmak, bilimde ve sanatta yaratıcı olmak,
gözlemci olmak, bildiğini söylemek anlamındadır.

2.4. Dünya Görüşü
Bir dünya görüşünüz ve buna bağlı olarak siyasal görüşünüz ve
inançlarınız olabilir. Fakat, “Ben yazarım, hayat hakkında her şeyi
söyleyebilirim.” ama, “her şeyi söyleyebilirim” diyerek seyircinin sahip olduğu
dinî, ahlakî, toplumsal ya da herhangi bir görüş ve inanç noktasına doğrudan
saldırmak olmamalıdır. Bir yanda geçmişi, toplumsal–kültürel değerleri ile
izleyicinin düşündüğü, hissettiği dünya görüşü ve diğer yanda yazar olarak
sizin inandığınız dünya görüşü… Bu durumda seyircilerle yazar arasında
kültür çatışması meydana gelir. Bu da filmin amacınaulaşamaması demektir.
Yazar kendi görüşünü yansıtmak yerine, yazılacak eğlendirici, ilgi çekici bir
öykü çerçevesinde, tüm boyutları yansıtmalıdır.

2.5. Hayat Deneyimi
Başarılı senaryolar yazabilmek için, kişinin, genel kültürünü ve hayat
deneyimlerini artırmasının ilk yolu, sürekli bilgisini yenilemesini; günlük gazete,
dergi, roman, öykü, şiir… okumasını; toplumsal çalışmalara katılmasını; radyo,
tiyatro, televizyon, sinema yayınlarını sürekli izlemesini gerektirir. Yapılacak

çalışmanın sonucu, entelektüel bir eylemdir çünkü. Ülke ve dünya şiirlerinde,
edebiyatından, tarihinden, en son buluşlara dek merak duyan, araştıran,
gözlemleyen, içinde yaşadığı çağı anlayıp çözümlemeye çabalayan; toplumu
ve ülkenin koşullarını bilen kişinin üstesinden gelebileceği bir iştir senaryo
yazmak. Bilinen bir söyleyişle, senaryo yazarının bilgisini genişletmesi için
antenleri dışa dönük, günlük hayattan kopuk olmamalıdır. Bu, bilim adamı
kadar, genelde sanatçıyı, özelde senaryo yazarını değerlendirmede bir
ölçüttür.

2.6. Araştırma ve Gözlem
Yazılacak senaryo için ilk adım, araştırma ve gözlem yapmaktır.
Araştırmanın nasıl yapılacağını bilmeyen, bilgi sahibi olmayan kişi, doğal
olarak konuya nasıl yaklaşacağını, neresinden ele alacağını da bilemez.
Araştırmaya nasıl, hangi kaynaklardan başlanacağını bilirseniz, herhangi bir
zorlukla karşılaşmazsınız.
Sözgelimi, senaryo içinde herhangi bir yerin tanıtımı zorunluysa, o
yöreye ilişkin araştırma yapmak, yerel sanatçılarıyla, çeşitli kesimden
insanlarla konuşmak, ilginç anı ve öyküleri derlemek yazılacak senaryonun
yararına olur.
İyi bir gözlemci de olmalı yazar. Çevrenize bakan gözlerle değil, gören
gözlerle bakmayı; duyan kulaklarla dinlemeyi öğrenmelisiniz. Diğer bir
anlatımla, çevrenizde olup bitenleri, ileride kullanabileceğiniz bir/birkaç film
konusu ya da bir parçası olarak görmeli, duymalısınız. Beklenmedik bir olay,
bir durum sizin için ilginç bir öykü oluşturabilir ya da size herhangi bir tema
verildiğinde yol gösterici olabilir.
Araştırmayı bilmeyen, çevreye gözlemci olarak bakmayan kişinin, senaryo
yazarı olabileceğini söylemek mümkün değildir.

2.7. Yaratıcı Hayal Gücü
Hayal gücünden yoksun, sınırlı bir bilgi ile senaryo yazmak pek parlak
sonuç vermez. Oysa ki sanat hayal gücünden gerçeğe gider. Film
senaryosunda da durum böyledir.
Günlük hayattaki yalın ve sıradan izlenimler sanat eserinde, otantiklik
adına son derece tutucu, yapay izlenimlere dönüşür. Bunun yanında filmde
amaçsız görüntü bolluğu izleyicinin hayal gücüne ulaşılmasını engeller.
Görüntülerin, kimi zaman hayal gücünü öldürdüğü gibi paradoksal bir durum
ortaya çıkar. Hayatın temel güzelliklerinin başka türlü hiçbir biçimde
algılanmayacağı gerçeği ortadayken, yine de sinemanın hayata olabildiğince
yakın olmasını istemekten vazgeçmek gerekir. İşte yaratıcı hayal gücünün
devreye girişi buradadır. Kimi eserler, hayata öykünmekten başka bir şey
yapabildikleri, doğanın / toplumun ikinci kopyası olmaktan uzaklaşabildikleri
için izleyicinin yaratıcı hayal gücünü biraz harekete geçirebildiklerinden bu
işlevi yerine getirir. Bellekte yeni, taze bir hayat yaratmak, ona taze bir hız
vermek, eski değerleri yenileştirmek, hayal gücünün doğası, görevi ve hatta
kaderidir.
Teknik araçların sayısı, gelişimi ne olursa olsun, bunlar yaratıcı hayal
gücünüzü ortaya koymaktan alıkoymamalı sizi. Gelişen teknolojiye ayak
uydurduğunuz sürece yaratma gücünüzde o denli artar.

2.8. Görsel Düşünme ve Yazma
Senaryonun özelliklerinden biri, sözlü anlatıma çok fazla yer vermemesidir. “…
sinema için yaz. Çok göster, az şey söyle…” senaryo yazarlığının ana ilkesidir.
Nedeni çok açık, çünkü sinema görsel iletişim ve anlatım aracı. Senaryo yazarı,
sözcükler kadar, görüntüleri de düşünmek zorunda. Film öyküsü yazmanın anahtarı,
işte bu yaklaşımdadır..
Öyleyse yazar, başından sonuna değin söyleyeceği sözü anlatmak ve duyurmak
yerine öncelikle göstermeyi ön planda tutmalı; anlatımdaki ağırlık, imkânlar
ölçüsünde sözden çok, görüntüde olmalı, yazar adayından beklenen yazarken “
simgelerle, yüzen renklerle, gölgeli biçimlerle ” düşünmesidir. Görüntüler, iletiyi tek
başlarına veya uygun ses efektleriyle ya da müzikle birleşerek kendini daha etkili
anlatmakta yeterli duruma gelebilir. Unutmayınız ki, kamera, kişinin duygularının
önemli ayrıntılarını yakından görüntülemede; bir üretim işleminde çalışmakta olan
makinenin hareketlerini izlemede, önemli yerlere ve vurgulara dikkati
yoğunlaştırmada, önemsiz ayrıntılardan kaçınmada önemli bir yeteneğe sahiptir.
Gösterilen varlığı ve nesneyi, sözle tekrarlamak gibi bir anlatımdan kaçınmak
gerekir. Burada yapılacak en iyi şey sahnenin içeriğine uygun doğal sesler ya da fona
verilecek uygun bir müziktir.

2.9. Ana Dili Bilme ve Kullanma
Her ülkenin, gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini sürekli yenileyen
bir ana dili vardır. Bu hareketliliğin ötesinde, ülkemizde bir dil karmaşasının
yaşandığı da bir gerçektir. Aynı anlamı veren, eski ya da yeni sözcüklerin
hangisinin kullanılacağı yazara zorluk yaratır. Anlaşılır olmak ya da
olamamak… Bu nedenle en iyisi – titiz bir seçimle – kitlenin bilgi dağarcığına
uygun sözcüklerin kullanılmasıdır. Yeni sözcük kullanma durumunda, yine
kitlenin bilgi dağarcığındaki sözcüklerle açıklanması gerekir.

2.10. Sinema Teknolojisini Bilme
Sinemanın özelliklerinden biri, teknikle sürekli olarak içli – dışlı olması.
Bu ilişki, yazara bir yandan büyük imkânlar sağlarken, diğer yandan teknikle
bağımlı kılar. Sinemada ki bu bağımlılık diğer sanat dallarında olmayan bir
özelliktir. Senaryo yazarı, sinemanın bütün teknik özelliklerini, gelişen
teknolojisini izleyen biri olmak zorundadır. Sinemada, o denli karmaşık ve
ilginç görüntü var ki senaryo yazarı kendini bir başka teknik ayrımında bulur.
Kişi, yazım yeteneği yanında, sinema teknolojisi ve bu teknoloji kullanımını
yönlendiren tekniklerin temel bilgilerine de sahip olmalıdır. Önemli olan
düşüncenin / öykünün aracın teknolojisine uygun olarak nasıl verileceğinin
bilinmesidir.

2.11. Zaman Kullanımı (Etkili Bir Sınırlılık)
Sinema filmi olsun, televizyon izlencesi olsun, her ikisinde de zaman çok
önemlidir. Zaman kullanımı konusunda senaryo yazarı için iki sınırlılık var.
Birinci sınırlama –özellikle televizyonda– senaryo yazımı için yazara verilen
belirli zaman. Zaman baskısı altında çalışmak etkili ve nitelikli bir senaryo
yazmak gerçek bir profesyonelin işidir. Belirlenen süre içinde yazılamayan
senaryo, işlerin aksamasına, hem de, en önemlisi para kaybına sebep olur. Bu
sebeple, yazarının yazım için verilen zamana kesin olarak uyması gerekir.
Zaman kullanımında, yazarın dikkat etmesi geren ikinci sınırlılık,
yazılacak senaryonun süresi ile ilgili. Bir sinema filmi ortalama 80–120
dakikadır. Televizyonda bu durum daha kesindir. Bu nedenle yazar,
senaryosunu yazarken, anlatacağını, göstereceğini tavanı ve tabanı belirlenen

bir süre içinde vermelidir.

2.12. Ekip Çalışmasına Yatkınlık
Senaryo genellikle bir kişi tarafından yazılır gibi görünse de, filmin ortaya
çıkmasında, senaryo yazarının bir başına bilgi ve becerisi yeterli değildir. Diğer bir
anlatımla, düşünce aşamasından yapım aşamasına, senaryo yazarı, ortak bir çizgide
birleşen (yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncular, kurgucu, ışıkçılar, laboratuvar
çalışanları gibi) çok sayıda kişiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içindedir.
Birinin başarısızlığı, kolektif ürün olan filmin başarısızlığıdır. Senaryo yazarının
anılan kişilerle ilişkilerinin iyi ve uyumlu bir biçimde sürdürmesi, filmin en iyi
biçimde gerçekleşmesi için zorunludur. Takım çalışmasına yatkın olmayan, her şeyi
zorla kabul ettirmeye çalışan bir yazarın bu sanat dalında başarılı olacağını söylemek
çok güçtür.

2.13. Seyirci Merkezli Çalışma
Filmler çocuk, yetişkin, eğitimli, temel eğitimden yoksun… ülkenin tüm
köşelerindeki kişilerce izlenir. Verilmek istenen iletinin daha etkili olması için,
izleyici kitlesini gelenek – görenek, kültür kalıplarıyla olabildiğince tanımak,
sorunlarını görmek, bunlara nasıl yaklaşacağını çok iyi bilmek gerekir.
İyi bir yazar vermek istediği iletide “kültür, eğitim, haber, eğlence” dörtlü
uyumunu ve her şeyi ile birliktelik göstermeyen izleyici kitlesinin gereksinimlerini
göz önüne alarak bir denge kurar. Ayrıca film izleyicisi, bütün içinde –tiyatro
izleyicisi gibi– belli öğeleri seçemez, ancak kendisine gösterileni tüm olarak görür. Bu
nedenle senaryodaki her sözcük, yapımdaki her görüntü ve hareket, dikkati
dağıtmama ve ilgiyi kopartmama amacına yöneliktir.
Amaca olumlu bir sonuçla varabilmek için, gerçek hedef izleyicidir. Öykü,
kişiler, öykü içinde yer alacak bilgiler ve bunların düzeyinin ne olacağı, izleyicinin
yaşı, bilgi düzeyi, ilgi deneyim alanları… kısaca, izleyicinin özelliklerine uygun
nelerin verileceği, nelerin verilmeyeceğinin saptanması, yazımda önemli ipuçlarını
oluşturur. Belirli bir izleyici kitlesi için hazırlanan film bile, aynı özellikteki izleyiciler
tarafından aynı biçimde algılanmayabilir.

9.HAFTA
3. SENARYONUN KULLANIM
ALANLARI
3.1. Sinema
3.1.1. Konulu Filmler

Yetenek ve tekniğin en gerektiği senaryo türü konulu film senaryolarıdır.
Çünkü artık başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde sinema çok genişlemiş ve
adeta dev bir sektör olmuştur. Bu yüzden sinema sanayisinin en önemli hammaddesi
olan senaryo da giderek önem kazanmıştır.
Sinemada senaryo konusunun önemini kavratmak adına söylenecek en güzel
söz şudur; iyi bir senaryo yeteneksiz ellerde belki kötü bir film olabilir, ama kötü bir
senaryo ne yaparsanız yapın hiçbir zaman iyi bir film olamaz.
Genellikle doksan dakikalık bir süreyi kapsayan konulu film senaryoları
ortalama yüz yirmi sayfa civarında olurlar. Günümüzde konulu film senaryolarında
tam sayfa format, yarım sayfa format veya Amerikan format şeklinde bazı şekil
farklılıkları olabilir. Bunlar tamamen sayfanın kullanımıyla ilgili önemsiz ayrıntılar
olup ileriki konularımızda söz edilecektir.
Konulu film senaryolarıyla ilgili unutulmaması gereken gerçek, bir filmin
başarılı olabilmesinin temel koşulu içeriğiyle, biçimiyle iyi bir senaryosunun
olmasıdır. İyi bir senaryo, iyi bir film için temel olacaktır.
Resim 3.1: Halk edebiyatı eserleri sinema sektörü için her dönem önemli bir
senaryo kaynağı olmuştur.

3.1.2. Belgesel Sinemalar
İlk
belgesel
film
denemeleri
sessiz
sinema
döneminde
gerçekleştirilmiştir. Konusunu ve malzemesini hayattan alan, oyuncularını
otantik hayattan seçen belgesel film türünün ortaya çıkmasıyla sinema
gerçeğe yakınlaşmıştır. Günümüzde gerçek olaylardan derinlemesine bilgi
edinilmesi belgesel filmler aracılığıyla olmaktadır. Belgesel filmlerin çekiciliği
hayata çok yakın olmasından, kameranın gerçek hayat hikâyelerinin önüne
konulmasından kaynaklanmaktadır. Kitle iletişim araçlarından sinema ile
başlayan bu tür daha sonraki yıllarda etkinliğini televizyona kaptırmıştır.
Belgesel sinemada senaryo yazımına, film için yapılacak ön araştırma
tamamlandıktan sonra geçilmelidir. Bazı belgeselciler, özellikle gözleme dayalı
belgesel yapanlar genellikle senaryosuz çalışmaktadırlar. Günümüz
belgesellerinin bazıları başından sonuna kadar tek bir konuşma, anlatım ve
yazılı bir senaryo olmaksızın çekilmektedir. Çünkü dış dünyada olanlar, bir
senaryo yazarının kapalı bir mekânda yazacaklarından çok daha ilginç, daha
heyecanlı, daha büyüleyicidir. Bütün bunlara rağmen belgesel çekiminden
önce veya sonra bir senaryo beraberinde çalışmanın pek çok yararı
bulunmaktadır. Burada akla gelen soru şudur; belgesel için ne yazılacaktır?
Resim 3.2: Vahşi doğa belgeselleri türlerinin en beğenilen örnekleridir.

Belgesel sinema için yazma; çekim öncesi aşamadan çekim sonrası aşamalara
kadar yayılabilir. Belgesel senaryo yazma eylemi bazı durumlarda yönetmen
tarafından bazı hâllerde de özel metin yazarları tarafından hatta bazen de yapımcı
tarafından gerçekleştirilir. Buna göre senaryo yazarı belgeselde ne yapar? Cevap
belgeselin türüne göre değişir. Eğer tarihî, biyografik ya da dramatize edilmiş bir
belgesel ise yazarın işi klasik sinema için yazmaya benzer. Yazar bilgileri toplar,
arşivlerden yararlanır çekilmiş görüntüleri izler ve buna göre bir senaryo metni
oluşturur. Ancak belgesel sık rastlanmayacak eşsiz bir olay ya da davranış biçimlerine
dayalı olacaksa, olayların nasıl gelişeceğini önceden kimse kestiremez. Bu tür anında
gelişen olaylara bağlı belgesellerde diyaloglara ve dış sesli anlatımlara değil,
görselliğin düzenlenmesine ağırlık verilmelidir. Bu türe “sözcükler olmaksızın
görüntüyle yazma” adı da verilmektedir.

Klasik belgesel senaryosunun işlevini başta yönetmen ve kameraman olmak
üzere yapımda çalışan herkese yön gösteren, sponsorlara film hakkında bilgi veren bir
araç olarak tanımlayabiliriz.
Tüm sanat dallarında olduğu gibi belgesel senaryolarda da yaratıcılık sonucu
olumlu anlamda etkileyecektir. Müzikle, renkle, ışıkla desteklenen daha sanatsal bir
anlatım belgesel filmleri daha geniş kitlelere ulaştıracaktır.

3.2. Televizyon
3.2.1. Dizi Film
Televizyon dizi senaryoları için söylenebilecek en önemli şeylerden birisi dizi
karakterlerinin sempatik, sevecen, içimizden biri olması gereğidir. Gerçekten de bu
nokta televizyon ile sinema kahramanları arasındaki farklılıkların belki de en
önemlilerinden birisidir. Çünkü televizyon dizisi kahramanları neredeyse hemen her
gün evimizi ziyaret etmekte, aileden biri olma durumundadırlar. İtici, sıkıcı, asık
yüzlü birini de hiç bir aile evinde görmek istemeyecektir.
Televizyon dizileri ortalama kırbeş-elli dakika civarında bir süreyi kapsar. Bu
her bölümün senaryosunun yaklaşık altmış-yetmiş sayfa civarında olması demektir.
Yazar senaryosunun tretmanını oluşturduktan sonra eserinin yaklaşık kaç bölüm
olacağının hesabını yapmalıdır. Kaç bölüm olacağı belli olduktan sonra her bölümün
senaryosu teslim tarihlerine aksatılmadan yetiştirilmelidir.
Ülkemizde televizyon dizilerinin en az onüç bölüm olması geleneği
benimsenmiştir. Beğenilen diziler, tabii ki bu sayının çok üstünde olabilirler. Burada
dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer noktada ekonomik kaygılardan dolayı,
dramaturji tekniğine göre bitmesi gereken bir diziyi sırf para kazanmak amacıyla
gereksiz yere uzatılmaması gereğidir. Özellikle beğenilen dizilerde başvurulan bu
yöntem izleyicinin diziye olan sempatisini yitirmesine yol açmaktadır.
Dizi senaryolarında yazarlar bireysel olduğu kadar ekip hâlinde de çalışabilirler.
Özellikle teknik, bilimsel konuların ve yöresel ağızların işlenmiş olduğu dramalarda
ekibe bir alan uzmanının alınması da yerinde olacaktır.
Özellikle ülkemizde dizi patlamasının yaşandığı dönemlerde senaryoların
teslim tarihinde teslim edilmiş olması da oldukça önemlidir. Televizyon dizi
senaryoları periyodik olarak yayına girdiği için mümkünse stoklu çalışmak ekibi
rahatlatacaktır.
Özellikle sitcom tarzı diziler başta olmak üzere tüm dizilerde çekim mekânları
mümkün olduğu kadar az olmalı, tüm dizi çekimleri bir kaç mekânda
gerçekleştirilmelidir.
Resim 3.3: Televizyon dizileri ve kahramanları sevimli, sempatik ve içimizden
biri olmalıdır. Çünkü sık sık evimize konuk olmaktadırlar.

3.2.2. TV Filmleri
Televizyon filmleri tek bölüm hâlinde yayınlanan drama eserlerdir. Süre olarak
sinema filmlerinden kısa ancak dizi filmlerin bir bölümünden daha uzundurlar.
Ortalama bir televizyon filmi altmış-yetmiş dakika civarındadır.

Ekonomik anlamda fazla bir şey ifade etmediği için yapımcı şirketler tarafından
pek de tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bu yüzden gerek TRT kanallarında, gerekse
özel kanallarda televizyon filmi örneklerine pek sık rastlayamamaktayız.
Bu tarz ile ilgili söylenebilecek en önemli şey konusunun toplumun büyük
kısmını ilgilendiren sosyal bir olaydan alınarak eğlendirdiği kadar aydınlatıcı ve
eğitici olması gereğidir.
Yine karakter seçiminde de sinemadan farklı olarak fazla iddialı, gösterişli
karakterler yerine daha sıradan, daha içimizden tiplerin tercih edilmesi gereğidir.
3.2.3. Skeçler
Olayları uzun uzun geliştirmeden en can alıcı cizgiler içinde veren, çoğu kez
günlük olaylara ve aile sorunlarına değinen, komik kısa süreli dramalardır.
Komik senaryo yazmak yazım türleri içinde en zor olan tarzdır. Dolayısıyla
herkesin yapabileceği bir iş değildir. En büyük sakıncası güldüreceğim derken, gülünç
duruma düşmektir. Bu yüzden komedi yazarlarının gerçekten işin ustası olmaları ve
yazdıklarının da gerçekten komik olması gereklidir.
Star komedyenler için yazılan skeçlerin özel olarak yazılması gereklidir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta bir sanatçı için uygun olan malzemenin bir başkası için
bütünüyle uygunsuz olabileceğidir. Yazılan skeçler sanatçının güçlü yanlarını ortaya
çıkartıp zayıf yönlerini gözden saklayacak türde olmalıdır. Bunun için de sanatçıların
önceki çalışmaları yakından takip edilmelidir.
Skeç yazarken dikkat edilecek önemli noktaları şöyle sıralayabiliriz:
 Skeçlerin gelişim çizgisindeki gerilim yumuşak olmalıdır.
 Skeçler seyirciyi heyecanlandırmaktan çok meraklandırmalıdır.
 Skeçler çoğu kez toplumsal ölçütlere, çarpıklıklara törelere ve eğilimlere bir tepki
olduğundan içinde bulunduğu çağa ve topluma göre değişmelidir. Yani belli bir
dönemde gülünç olan bir skeç çağın ve toplumun değişmesiyle hiç de gülünç
olmayabilir. Yazar buna özellikle dikkat etmelidir.
 Skeçler istenildiği kadar uzatılıp kısaltılabilir ancak bu, konu bütünlüğü bozulmadan
yapılmalıdır.
3.2.4. Canlandırmalar
Elde fazla görüntünün olmadığı televizyon programlarında izleyicinin olayları
daha iyi anlayabilmesi için yapılan temsili hareketlerdir.
Görgü tanıklarının veya olayı yaşayan kişilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda
yazılan basit senaryoların olaydaki insanların benzerleri tarafından canlandırılmasıyla
gerçekleştirilirler.
Yapıları gereği süre olarak kısa ve tahmini şeyler oldukları için fazla kapsamlı
bir senaryoya ihtiyaç duyulmaz.
3.2.5. Klip
Klipler müzik parçaları için yapılan canlandırmalardır. Burada senaryonun
parçada anlatılan olaylara uygun biçimde yazılması gereklidir.
Televizyon ve sinema için senaryo yazmanın temel kurallarından belki de en
önemlilerinden biri, sesin görüntüyü desteklemesi, gerekmiyorsa sesin kullanılmaması
ilkesidir. Ancak bu ilke doğası gereği müzik klipleri için geçerli değildir. Tıpkı sessiz
sinema döneminde olduğu gibi müzik kliplerinde parça ve sözleri ön planda olduğu
için canlandırmayla yapılacak görüntülerin şarkıda anlatılanları desteklemesi ve ona
uyumlu olması şarttır. Yani neyi görselleştireceğimizin belirleyicisi parçanın türü,
sözleri ve içeriği olmalıdır.

3.3. Radyo
3.3.1. Arkası Yarın
Radyo yayınlarının devlet tekelinde olduğu ve televizyonun gelişmemiş olduğu
yıllarda özellikle ev kadınlarının en büyük eğlencelerinden birisi arkası yarın
dizileriydi. Genellikle bir veya iki hafta cumartesi pazar hariç, sabah saatlerinde
yaklaşık yirmi dakika süreyle yayına girerlerdi. Önce bir anlatan tarafından önceki
bölümlerin kısa bir özeti verilir ve yine yirmi dakikanın sonunda program heyecanlı
bir yerinden kesilirdi. Program seslendirmeleri radyo stüdyolarında devlet tiyatrosu ve
radyo tiyatrosu sanatçılarınca banda yapılırdı. Daha sonra yayına giren bu bant daha
etkileyici olması için efekt ve müzikle desteklenirdi.
Arkası yarın dizilerindeki oyunlar genellikle tanınmış yazarların edebî
eserlerinden yapılan uyarlamalar olduğu kadar, özgün eserler de olurdu.
3.3.2. Radyo Tiyatrosu
Arkası yarın programlarına benzer yönleri olduğu kadar farklı yönleri de olan
bir radyo programıdır. Benzer tarafları yine yayınlandığı ve popüler olduğu dönem
itibariyle radyo yayıncılığının devlet tekelinde, televizyonun gelişmemiş olduğu
yıllara ait bir program türü olmasıdır. Bir başka benzer tarafı da yine radyo sanatçıları
ve devlet tiyatrosu çalışanları tarafından radyo stüdyolarında seslendirilip bant olarak
yayına girmeleriydi.
Farklı tarafı ise yayın günü ve saatiydi. Genellikle pazar günleri gece
saatlerinde yayına girer ve altmış dakika kadar sürerdi.
Yayınlanan eserler özgün olduğu kadar sevilen edebî eserlerden yapılan
uyarlamalardan da olurdu. Senaryo yazarı söz, efekt ve müzik gibi radyo
unsurlarını göz önüne alarak oyununu yazar ve karşılığında günün şartlarına
göre belirli bir telif ücreti alırdı.

3.4. Reklamcılık Sektörü
Reklam yazarının etkili, orjinal, çarpıcı bir senaryo ortaya çıkarabilmesi
için hem yaratıcı, hem film dilini bilen, hem de kullandığı dile egemen olan
psikoloji, sosyoloji bilgileri olan bir yapıda olması gereklidir. Çünkü reklam
yazarı çok kısa bir zaman dilimi içinde hem insanları etkilemeyi, hem
tasarlanan mesajları verebilmeyi ve bunları sıkıcı olmadan gerçekleştirmeyi
başarmak durumundadır.
Reklam film senaryosu, reklamda yer alan tüm görsel ve sesli
malzemenin yazılı olduğu bir dokümandır. Bu doküman çekimden önce ve
çekim sırasında prodüksiyon ekibine ve yönetmene kılavuzluk görevi görür.
Televizyon için reklam yazan bir kişinin mutlaka göz önünde
bulundurması gereken noktalar şunlardır;
Reklam metnindeki mesaj tek yönlüdür, yani üreticiden tüketiciye dönüktür.
Kişilerden ziyade gruplara yöneliktir.
Reklam mesajının iletilmesinde hem sözel hem de görsel semboller kullanılmalıdır.
Her reklam tüketicisi için en gerekli olan bilgileri içermelidir.
Reklam film senaryosunda kullanılan dil günlük konuşma dili olmalıdır.
Reklam senaryosu yazılırken binlerce kişiye değil de sadece tek bir kişiyle
konuşuyormuşcasına yazılmalıdır.
 Reklam film senaryosunun başlangıç kısmı çok ilginç olmalıdır, hedef kitlenin ilgisi
hemen reklama çekilmelidir.







SENARYONUN DRAMATİK YAPISI

10.HAFTA
TEMA VE TEMA SEÇİMİ
1.1. Tema (Senaryo Konusu) Nedir?
Her sanat ürünü gibi, senaryo da bir düşünceyi, bir görüşü yansıtmak; izleyiciye
belirlenen bir iletiyi, öğretiyi ulaştırmak, bir şeyler anlatmak amacıyla oluşturulur. Her
sanatçı gibi, senaryo yazarının da bir diyeceği olmalı ve bunu ileride filme dönüşecek
biçimiyle, kâğıt üzerinde senaryonun kendine özgü yazım biçiminde sözcüklerle
anlatmayı amaçlamalıdır.
Öykülü filmin amacı, insan düşünce ve hareketlerinin, senaryo yazarının hayal
gücüyle gözlemleriyle düzenlediği bir öykü çerçevesinde film yoluyla ortaya
konulmasıdır. Tema da, bu öykünün temelini, bel kemiğini oluşturur.
İster öykülü film olsun, ister belgesel ya da bilimsel, öğretici film olsun, her
senaryonun kesinlikle iyi belirlenmiş bir teması olmalıdır. Bu öyle bir tema (önerme)
olmalı ki, varılmak istenen amaca, yazarı/yönetmeni/izleyiciyi döndürüp
dolaştırmadan götürebilsin.
Benzetmek gerekirse, bir evin temeli gibidir tema, iyi yapılandırılan bir öyküye
dayanak oluşturur. Sanatsal, özgün ya da öykünün özündeki dramatik konunun ortaya
konulması gibi belirgin ya da doğrudan olması gerekmez. Temanın (çıkış
noktası/önerme) ne olduğunu iyi anlamak için gözlerinizin önüne tamamen yanmış bir
hayat alanı getirin. Bu hayat alanını yangından önce görmüşseniz, oradaki her bir evin
kendine özgü görünümü olduğunu da bilirsiniz. Yangından sonra geride kalan,
yalnızca birbirlerine benzer çıplak temellerdir. Tema da geride kalan bu temellere
benzer; birbirlerinden değişik, özgün, sanatsal ya da ayrımlı değil... Bir eserin
değerini, konudan önce tema belirler. İzleyicilerin bir filme duydukları ilgi, o eserin
temasının derinliğine bağlıdır. Somutlaştırılarak filme dönüştürülecek olay/olguda
tema seçimi; olay/olgunun fikrî etkileyiciliği ortaya koyar. Olayın olumlu ve olumsuz
değerlendirilişinin bir anlatımıdır tema.
Bu açıklamaların ışığında, şimdi, temanın tanımını yapalım: Bir filmin ilk
görüntüsünden son görüntüsüne dek anlatılmak istenen ve son görüntüleri arasında
enine boyuna işlenen, geliştirilen, fikrin özünü yaratan, içeriğini oluşturan, bir öyküye
bağlı olarak anlatılan ana düşünceye, egemen olan görüşe, iletiye, öğretiye tema
(önerme) denilir. Öykünün teması, öykünün özdeki dramatik yapısını, o konunun
çözüme doğru gidişini ve de çözümün ilgili kişiler için ortaya koyduğu sonucu
belirler. Temanın varlığı, öykünün amacını gerçekleştirme adına gereklidir. Tema
kavramı ile ortaya konulan; siyasal, dinî, fikrî ya da estetik olarak tartışılabilen
düşüncelerdir.
Bir filmin içerik yapısı incelendiğinde, tema, dramatik konu ve anlamdan
oluştuğu görülür. Gerçi tema ile konu birbirine bağlı, ama aynı şey değildir. Konu ile
tema arasında ayrımlar vardır. Konu resimde, tiyatro oyununda, filmde canlandırılan
somut olaydır. Kısaca, konu, temanın somutlaştırılmasıdır. Toplumsal hayatın ruhî

içeriğini yansıtan tema öğesi, bir eserde içeriğin düzeyini, konu ise sanatsal biçimin
düzeyini belirtir. Birbirine karıştırılan bu iki kavramı, biraz daha irdeleyip aralarındaki
ayrımları görelim.
Öykünün dramatik konusu, o öykünün insan gereksinimleri çevresinde dönen
odağıdır. Sevilme... kaderini denetleme... gereksinim duyulma... engelleri aşabilme...
hayatın yaralarını iyileştirebilme... hayatdaki olayları anlama ve onlara anlam
yükleme... özlem duyulan bir biçimde hayata... gereksinimi gibi. Önemli olan
öykünün dramatik konuyu anlamlandırmasıdır. Bir öykünün dramatik konusunu
rahatça anlamak istiyorsanız, görmekten ve işitmekten zevk aldığınız şeyleri
düşününüz. Sonra o şeylere bir 'anlam' veriniz. Aşk... Bilgi edinme... Öç alma...
Hiçlikten birisi olmaya giden bir kişi... Kötüyü yenen iyi... gibi.
Dramatik etki yaratma konusunda, görünür hiçbir amaca hizmet etmeyen,
belirgin bir temadan yoksun bir öykü, tıpkı amaçsız kişilerin boş konuşması gibidir.
Bununla birlikte, her amacı olup ve önlerine karşıtlar çıkan kişilerin eylemleri de
dramatik bir öykü olmayabilir. Belli bir konu çevresinde, gözle görülür bir akışı
olmayan öykü amaçsızdır. Hayatın amaçsızlığını anlatan bir öykünün de, doyurucu ve
ilgi çekici olabilmesi için dramatik bir odak noktasına gereksinimi vardır. Dramatik
bir konuyu belirgin bir biçimde çözüme doğru götüren ve her şeyin öykü gibi olmasını
sağlayan kişilerin eylemleridir. Ama verilmek istenen gizemli noktanın anlaşılması
koşuluyla. Bir öykünün temasını tanımlamak, o öykünün kişi, eylem ve amaçlarından
söz etmekten başka bir şeydir. Romeo ile Juliet, trajik olsa da büyük bir aşkın
öyküsüdür. Bu öyküde temanın işlevi, olabildiğince dramatik ve yoğun duyumsamayı
ortaya koymaktır. İzleyicilere sonu trajik biten bir aşkı yaşatmak için hareket eder
kişilikler.
Olaylar örgüsü, bir filmin gövdesi ise, tema da onun ruhudur. Aynı öykü içine
sıkıştırılan, birden fazla tema çevresinde birbirine arapsaçı gibi dolanan bir sürü
hareket, hem öyküyü anlaşılmaz bir duruma sokar, hem amacın yitmesine, hem de
filmin gereğinden fazla uzamasına sebep olur. Böylece bir öyküde/filmde verilmek
istenen gerçek ileti yiter.

1.2. Konu Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Senaryo yazımında başarıyı getirenlerden birisi senaryo tekniğini bilip
özveriyle çalışmaksa, bir diğeri de iyi bir senaryo konusu bulmaktır. Konu seçiminde
dikkat edilmesi gerekenler kısaca şöyle sıralayabiliriz:
 Konu ilgi çekici, dinamik, son derece yalın ve sağlam, belirgin, işlenmeye elverişli
olmalı.
 Yukarıda tanımlanan özelliklerle bir öykü temasının nasıl yazılacağını kavramak, öykü
anlatımındaki diğer öğelerinde anlaşılmasını sağlar. (Öykünün akışını dramatik
kılacak olayları yaratma, öyküdeki kişilerin nasıl olacağının belirleme...) Öyküye
etken eylem çatısıyla başlamak, öykü anlamının çok önemli bir boyutudur.
 Sinema, geniş bir kitleye yöneldiğinden, anlatılmak istenen şeyin yalın olması kaçınılmaz
bir zorunluluk. Temanın bu özellikleri taşıması, tema seçimiyle güdülen amacın belirli
olması, amacın izleyicilerce kolaylıkla anlaşılmasını sağlar.
 Gerek öykünün (filmin) anlaşılır; amacının açık, belirli olmasını sağlamak, gerek filmin
bütünlüğünü sağlamak açısından tek bir temanın ele alınması, bunun üzerinde
çalışılması yerinde olur. Bunları sağlamak için de, eldeki malzeme içinden titiz bir
seçim yaparak, önünüze çıkan temalar arasından bir seçim yapmak zorundasınız.
Tema belirlemenin birden çok yolu vardır.

Nerelerden tema çıkarabilirsiniz?
 Doğallıkla, her şeyden önce kendi hayat deneyimlerinizden,
 Günlük hayat ve günlük deneyimler sırasında karşılaştığınız herhangi bir olaydan ya da
birçok olaylardan,
 Roman, öykü, tiyatro oyunu, şiir ya da gazete haberinden.
 Belli bir çağın modasından,
 Toplum yaşayışındaki her olaydan tema çıkarabilirsiniz.

1.3. Senaryo Oluşturma Kaynakları
1.3.1. Edebiyat Ürünleri
Edebiyat ürünleri eskiden beri sinema ve televizyon filmleri için konu
oluşturduğu kadar senaristlerin de edebiyatla içiçe kişiler arasından çıkması bir
rastlantı değildir. Senaryo yazarının özellikleri konusunda değinildiği gibi senaristler
ülkelerinin ve dünya edebiyatının ileri gelen yazarlarının eserlerini okumuş, hiç
olmazsa bunlara ait birşeyler izlemiş olması zaten bu işin temel şartlarından birisidir.
Roman, hikâye, şiir gibi edebiyat ürünleri konu olarak kendilerine genellikle geçtikleri
dönemde olmuş herhangi bir sosyal veya dramatik olayı seçerler. Seçilen bu konu
daha sonra bir sanatçının duyarlılığında işlenerek edebî eser hâline gelir. Sinema ve
televizyon filmlerinin başarısı da zaten bu temeller üzerine oturtulmuştur. Yani
toplum tarafından kabul görmüş edebî eserler nasıl yazılı hâlde ilgi çekip beğeni ile
okunuyorsa bile senaryo olduğunda da aynı başarıyı göstermesi neredeyse
kaçınılmazdır. Bu yüzden senaristler edebî eserleri sık sık ekrana veya beyaz perdeye
uyarlama yoluna giderler.

Resim 1.1. ve 1.2: Edebiyat ürünleri, sinemanın senaryo kaynakları arasındadır.

1.3.2. Tarihi Olaylar
Tarihî olaylar, ülkelerin kaderlerini çizen dönüm noktaları da sinema ve
televizyon dizileri için çok geniş ve ilginç bir konu ortamıdır. Hiç bir izleyici
düşünemezsiniz ki kendi Tarihine, geçmişine duyarsız kalsın. Tarihî olayları sinema
veya televizyon filmi hâline getirmenin bir diğer avantajı da olayın geçmişte yaşanmış
olmasının getirmiş olduğu durumdur. Çoğu kişi geçmişte yaşanmış bu olay hakkında
önceden bir ön bilgiye sahip olup daha ayrıntılı bilgi edinmek ve perdenin arka
yüzünü öğrenmek isteyecektir. Bu da film için önceden hazır bir izleyici kitlesinin var
olması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda millî duygulara ve benliğe seslenebilme
özelliğine sahip olması, Tarihî konuların senaryolaştırılmasındaki bir diğer
avantajıdır. Tarihî olaylardan üretilen filmlerin bu kadar avantajının yanında, tek
dezavantajı ise pahalıya malolmalarıdır.

Resim 1.3: Truva filminden bir sahne

1.3.3. Günlük Hayat ve Tecrübeler
Senaryo yazarının, bir yakınının veya hiç tanımadığı birinin başına gelen ilginç
günlük hayat olayları sinema ve televizyon için her zaman konu kaynağı olmuşlardır.
Çoğumuz günlük yaşantımızın çok sıradan şeyler olduğunu bunların arasından bir
senaryoya konu olacak kadar ilginç şeyler çıkmayacağını düşünürüz. Oysa ki duyarlı
bir gözlemle insanların günlük hayatında yaşadığı sevinçler, acılar, heyecanlar
arasından çok ilginç konular çıkartılabilir. Bir olayın bir senaryo konusu olabilmesi
için çok dramatik veya trajik olmasına gerek yoktur. Önemli olan bu olaylardaki
çarpıklıkların veya güzelliklerin sergilenmesidir ki bunlar da genellikle ayrıntıda
gizlidir. Yani günlük yaşantımızın arasına serpiştirilmiş, neredeyse gizlenmişlerdir.
Duyarlı bir sanatçı gözü bunları gizlendikleri yerden çıkartıp senaryo tekniğine göre
sergilerse gerçekten ilginç film öyküleri olurlar. Dikkat edildiği takdirde en başarılı
filmlerin hep bu türden birşey anlatanlar arasından çıktığı görülecektir.
Resim 1.4: İnsanın günlük hayatında yaşadığı sıkıntılar, açmazlar, iyi sergilendiği
takdirde ilginç bir film konusu oluşturabilir.

1.3.4. Toplumsal Olaylar
Toplumsal olaylardan üretilen filmlerin ilk bakışta belgesel sinemanın ilgi
alanına girdiği düşünülebilir. Oysa ki belgeseller kadar sinema filmleri de konularının
önemli kısmını toplumsal olaylar arasından seçerler. Çünkü gerek kendinden önce
yaşayan insanların, gerekse başka toplumların hayatlarında önemli dönüm noktaları
oluşturan toplumsal olaylar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bu yüzden
konusunu toplumsal olaylardan alan filmlerin konuya ilgi duyan hazır bir izleyici
kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Konusunu toplumsal olaylardan alan filmlerin senarist
açısından bir diğer avantajı, olayların nasıl sonuçlanacağına yönelik fazla zahmet
gerektirmemesidir. Senaristler zamanlarının ve emeklerinin büyük kısmını, konu
bulmakla, karakter oluşturmakla, olaylar zincirini geliştir-mekle ve senaryonun nasıl
bir sonla biteceğini düşünmekle harcarlar. Oysa ki toplumsal konulu filmlerde
senaristin bu tür teknik sorunlarla uğraşmasına fazla gerek kalmayacaktır. Çünkü tüm
bu soruların cevabı zaten bellidir.

Resim 1.5: Çökmekte olan ağalık sistemini işleyen
Züğürt Ağa filminden bir sahne.

1.3.5. Diğer Kaynaklar
Günümüz senaryolarının büyük bir kısmı yukarıda sözünü ettiğimiz konulardan
oluşturulurlar. Burada akıllara şöyle bir soru gelebilir, bunların dışında olup da
senaryoya konu olan olaylar yok mudur? Bir bilim adamı veya kaşifin çalışmalarını
konu alan veya hiçbir büyük amacı olmadan, sadece izleyenlere hoşça vakit geçirmek
amacıyla yazılmış senaryolardan çekilmiş filmleri hepimiz seyretmişizdir. Sorumuzun
da cevabı olan bu yaklaşımdan sonra konuyu şu şekilde bağlayabiliriz. Her gün yakın
çevremizde veya dünyada yüzlerce ilginç, filme konu olacak olaylar olmaktadır. Bu
konu bolluğunda senariste düşen görev çevresindeki olayları ve olayların arkasındaki
saklı gerçekleri gözleyip, sağlıklı sebep sonuç ilişkileri kurup bu iş için zamanı ve
eğitimi olmayan kişilerin gözlerinin önüne sermektir.

1.4. Senaryo Konusu Belirlenirken Göz Önünde
Bulundurulması Gereken Özellikler
Toplumun büyük kısmının ilgisini çekecek, yayın saatlerinde onları ekran
başına toplayacak bir senaryoya konu bulmak sanıldığı kadar kolay değildir. Bunu
başarabilmek için gerekenlerden belki de en önemlisi senaristin içinde yaşadığı
toplumu çok iyi tanımasıdır. Dikkat edilirse en başarılı, en çok izlenen diziler içinde
yaşanılan toplumdan kesitlerin sergilendiği dizilerdir. İzlediği programlarda
kendinden veya hayallerinden birşeyler aramak insanların yapısında vardır. Bu yüzden
senaristin içinde yaşadığı toplumu çok iyi tanıması gerekir.

Bir diğer önemli gereklilik de sağlıklı ve sürekli gözlem yapabilmektir. İlginç
diziler, ilginç olayları sergilemekle başarılır. Bunun için de çevremizde olup biten
ilginçlikleri görüp onları sergileyecek kadar iyi bir gözlem gücüne sahip olmamız
gerekir. Bu yüzden senaryo yazarlığı bir meslek değil, sürekli gözlem yapmayı
gerektiren bir hayat biçimidir diyebiliriz.
Bunların dışında, bir konu belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken
özellikler aşağıda sıralanmıştır.
1.4.1. Kitlesellik
Bir televizyon dizisi ne kadar büyük bir izleyici kitlesini ilgilendiriyorsa,
izlenme şansı da o kadar büyüktür diyebiliriz. Az önce de sözünü ettiğimiz gibi, artık
günümüz insanı kendi sorunlarına karşı daha duyarlı olduğu için, ekranda da
kendinden bazı şeyler bulduğu dizilere karşı daha duyarlı olmaktadır. Dizi
kahramanlarıyla özdeşleşerek onların yaşadığı acıyı, mutluluğu, heyecanı adeta kendi
de yaşıyormuşcasına diziyi izlemektedir. Senarist, bulacağı konusuyla toplumun ne
kadar büyük bir kitlesine bu tür duygular yaşatırsa, dizinin başarı şansı o derece
yüksek olacaktır.
1.4.2. Popülerlik
Tüm kitle iletişim araç ürünlerinin ortak bir kaygısı vardır ki, o da gündemi
takip etmek. Yani işlenen konu her ne ise haber, şarkı, röportaj vb mutlaka güncel
olmalı, o güne ait izler taşımalı veya bir şekilde gündemle bağdaştırılabilmelidir. Aksi
takdirde, toplumun büyük kısmının ilgisini çekmez, ancak çok kısıtlı bir kesime
ulaşır.Kitle iletişim araçları için geçerli söz konusu bu durum işlenecek senaryo
konuları için de aynen geçerlidir. Senarist sinema filmi veya televizyon dizisi hâline
getireceği konunun popüler, yani güncel ve izleyicinin gündeminde olmasına dikkat
etmelidir. Zaten bu, tüm edebî sanat akımlarının ortak kaygısıdır. Başta edebî sanat
eserleri olmak üzere tüm sanat eserleri içinde bulundukları dönemin güncel
sorunlarını dile getirmişler, onları gözler önüne sermişlerdir.Bir sanat eseri veya
senaryo işlediği konu ne kadar güncel, ne kadar popülerse izlenme şansı, başarı şansı
o ölçüde yüksek olacaktır. Gündemde olmayan, popülaritesini yitirmiş bir konu ise ne
kadar başarılı bir şekilde işlenirse işlensin başarıyı yakalama şansı oldukça azdır.
Popülerlik ve güncellik konusunda söylenecek son söz ise, özellikle televizyon
dizilerinde tanık olduğumuz, popüler diye bütün dizilerin aynı konuyu işleme hatasına
düşülmemesi gereğidir. Bu durumda da izleyici, tüm dizilerde benzer konuların
işlenmesiyle, sanki her kanalda aynı dizi farklı kişilerle işleniyormuş duygusuna
kapılacaktır. Bu arada gündemde olan farklı bir konuyu işleyen senarist ise başarıyı
yakalayacaktır.
1.4.3. Özlülük
Özlülük, yani anlamlılık tüm dramatik sahne eserlerinin olmazsa olmazlarının
arasında belki de en başta gelenidir. Bırakın dramatik sahne eserlerini, günlük
hayatımızda diğer insanlarla olan ilişkilerimizde bile taşıdığımız anlamlı, özlü, içten
olma kaygısı, bir televizyon dizisinin beğenilmesine olan katkısı oldukça yüksektir.
Günümüz insanı günlük hayatında bireysel ve toplumsal bir çok sorunla
karşılaşmakta ve ister istemez bu sorunlar karşısında daha duyarlı ve sorumlu
olmaktadır. Öte yandan senaryo yazarları izleyicinin bu yönünü dikkate alarak,
konu seçiminde insanlara duyarlı oldukları konularda, anlamlı mesajlar veren
eserler üretirlerse izlenme şansları daha yüksek olacaktır.
1.4.4. Mantıklılık

Sinema ve televizyon dünyası bir anlamda gösteri dünyası olarak kabul edilir.
Sinemada salona, evde televizyonun karşısına oturmuş kişi elbette bu duygunun
bilincinde olacaktır. Yani ekrana veya perdeye gerçek hayatta olmayacağını bildiği
şeyleri görse bile bu hoşgörü penceresinden bakacaktır olup bitenlere. Dolayısıyla bu
açıdan bakıldığında günlük hayatta pek sık rastlayamayacağımız bir olay, örneğin bir
arabanın devrildiğinde patlaması veya kahramanın tek başına üç beş kişiyi
pataklaması pek de saçma, mantıksız gibi gelmez izleyiciye. Ancak bu hoşgörü
çıtasını da fazla yükseltmemek, tadında bırakmak gerekir. Aksi takdirde insanlar tıpkı
günlük hayatta olduğu gibi mantıksız, ölçüsüz olaylar karşısında kendilerinin aptal
yerine konduğunu düşünecekler, mantıksız ve tutarsız bir kişiye yaptıkları gibi, o tip
bir programa ilgi göstermeyip ciddiye almayacaklardır. Bu durumda olayı yeniden
özetleyecek olursak, yazar senaryosunda kişilerarası ilişkilerde, çatışmalarda, diğer bir
deyişle senaryonun her aşamasında kabul edilebilir bir mantıklılık kaygısını hep
yaşayacak, eserine yansıtacaktır. “Olaya şeker katmak“ diye tabir edilen abartıları ise
hoş görülebilirlilik çıtasının fazla üstüne taşırmayacaktır.
1.4.5. Görsellik
Televizyon, sinema demek, göze hitap etmek demektir. Burada genel
kural şudur “göstererek, hareketle anlatabiliyorsan, söze baş vurma” yani
sözlü anlatım ancak görsel olarak anlatamadığımız zaman veya çok
gerektiğinde görsel ifadeyi desteklemek amacıyla başvurulmalıdır. Bu
durumda televizyon ve sinema için görselliğin önemi çok belirgin bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Senaristde başarılı bir eser ortaya koymak istiyorsa bu
kurala uymak zorundadır.
Görsellik ilkesinin gerçekleştirilmesi sırasında dikkat edilecek önemli
noktalardan birisi de gereksiz ve hareketsiz sahnelerle izleyicinin ilgisini yitirmesine
sebep olmamaktır. Az önceki sözümüzü tekrarlayacak olursak, televizyon, sinema
görsellik demek, ama bir o kadar da hareket demektir. Günümüz sinemasında hiçbir
anlamlı mesajı olmadan, hiç bir meşhur sanatçı kullanmadan sırf göze hitap eden,
görsel efektlerle süslenen bir çok film gişe rekorları kırmakta, görsel şölen olarak
hafızalara kazınmaktadır.

Resim 1.6: Yüzüklerin Efendisi filmi görsel zenginliğiyle geniş kitlelerin dikkatini
çekmiştir.

1.4.6. İşitsellik
İşitsellik, görsellik kadar olmasa da bir senaryoda hafızalara kazınacak
kadar kalıcı sahnelerin oluşmasına yol açan unsurlardan birisidir. Televizyon
sinema görselliktir, harekettir dedik, anlatabiliyorsanız hareketle, göstererek
anlatınız dedik; ama senaryoda işitsellik önemsizdir demedik. Ortadan ikiye
ayırdığımız senaryo kâğıdının sol tarafı görüntüye ait ise, sağ tarafı da seslere
yani işitselliğe hitap edecektir.
Senaryoda işitsellik neredeyse görsellik kadar önemlidir. Çünkü çoğu
sahnelerde yalnızca görüntü, onu destekleyen sesler olmayınca pek birşey
ifade edemez. Bunu kendiniz de deneyerek görebilirsiniz, televizyonda bir filmi
izlerken eğer sesini kısarsanız hiçbir şey anlamayacak, bir zevk
alamayacaksınız.
Sinema tarihinin en başarılı senaryoları, dolayısıyla filmleri görselliğin ve
işitselliğin birlikte ustaca kullanıldığı sahnelerdir. Senaryo yazarları bunu hiç
unutmamalıdır ve senaryolarında akılda kalıcı sahneler olması için iki unsurun
birlikte ustaca kullanmasını bilmelidirler.

2. SENARYODA DRAMATİK YAPI
(ÖYKÜ VE ÖYKÜLEME)
2.1. Öykü Anlatımı
Her şeyden önce bir öykünün anlatımıdır senaryo yazmak. Öykü nedir?
Sözcükleri ve görüntüleri düzenleyip, olayları ve kişileri hayata benzer olarak yeniden
yaratan; amacın çözümüyle izleyeni/okuru doyuran çekici bir geziye götüren taşıt...
Tekrar tekrar aynı geziyi denemekten, yeniden izlemekten/okumaktan hoşlanılan,
çoğu hayatdan daha güçlü, daha çarpıcı, daha gerçek ya da daha sevilecek bir hayat.
İstenilen; böyle bir hayatı yaratma becerisi, izleyiciyi/okuru çekmesi öykü sanatının
yüreğidir.
Belirlenen bir tema çerçevesinde, seçme, düzenleme, yoğunlaştırma yoluyla
hayatdan bir ya da birkaç olaya anlam ve biçim kazandırma işlemidir öykü yazmak.
Öykünün en yaygın tanımları, "olmuş ya da olabilmesi mümkün olayları anlatan kısa
yazı."; "İnsan hayatında gerçeğe uygun kesitler sunan, bunu yere (mekâna), zamana
bağlayarak yapan" yazı türü. "Olaylar ve kişileri tek yönüyle anlatan, romandan daha
kısa, ayrıntıyı sergilemeden kaçınan yazı."
Hayatın her anından alınabilen, gerçekleşmesi mümkün olan bir şeydir öykü;
yeter ki, insancıl ve dramatik olsun. Öykü, anlamlı hayat deneyimi sunduklarından,
insanların temel gereksinimlerinden birini hayatın anlamlı olmasını karşılar. Yalın ya
da karmaşık her öykü, amacı ve anlamı olan değerli hayat deneyimleri; hayatın
gereksinimlerinden kaynaklanan kimi konular çevresinde döner. Böylelikle
okur/izleyici aşk, onur ve yüreklilik (korku, kuşku, intikam) deneyimleri yaşar.
Kendini dünyanın bir parçası olarak görür ve yeni dünyaları keşfetme özgürlüğü
duyumsar. Hayata ilişkin, tek başına göremeyeceği ya da derinlemesine
yaşayamayacağı bakış açılarını geliştirebilir. Ancak öykü, okurun/izleyenin dikkatini
derinlerde yatan noktalara çekebildiğinde, söz verdiği değerin elde edilmesini sağlar.

2.2. Öykü Türleri
Öyküler çeşitli yönlerden ayrılır ve adlandırılır. Kimileri bu ayrımı, konusu
yönünden yapar: aşk öyküsü, serüven öyküsü vb. Kimileri, öyküyü oluşturan öğelerin
düzenlenişi yönünden. Günümüzde daha çok ikincisi yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şimdi öykü türlerini inceleyelim.
2.2.1. Olay Öyküsü
Öyküde ağır basan, öncelikli öğe olaydır. Yazar, ileride filme dönüşecek
öyküsünde, çarpıcı bir olayın anlatımıyla izleyici ile arasındaki ilgi bağlantısını
kurmaya çalışır. Burada, olaylar dizisiyle, olayın zaman öğesi arasında düzenli bir
bağlantı vardır. Geleneksel terimlerle söylenirse serim, düğüm, çözüm bağlamında
gelişir öykü. Yazar, anlattığı olayı, izleyicinin kopmadan ilgiyle izlemesi için merak
öğesi ekler; merakı artırmak için de, olayın akışına, zaman zaman arttırdığı, zaman
zaman gevşettiği kimi çatışmalar, engeller, karmaşık durumlar koyar; gerilimi doruk
noktasına çıkardıktan sonra, aşamalı bir biçimde düşürerek çözümlemeye ulaşır.
İzleyicinin ilgisini diri tutmaya, merak ve gerilim içinde yaşatıp, sorunu çözme ve
aydınlatmaya yönelik bu öykü türünde genellikle olayların olağanüstü bir yanı
olabilir. Kimi öykülerde olay, korku ve gerilim yaratma öğesi olarak, kimilerinde bir
gerçeği aydınlatma ya da bir kişiliği yansıtma (portre -karakter- öyküsü) görevini
üstlenerek kullanılır. İlgi, temelde dış çatışmalara değil, ilginç bir kişiliğin kişisel bir

çatışmasına çekilir. Kişiliğin karşıt kişiliğe ya da çevresine hareketleri anlatılır. Öykü
içinde canlandırılan ana kişilik engelleri aşar. Kişi ya Bonnie ya da Clyde (Bonnie ve
Clyde), olabilir. Hareket (action), serüven filmlerinde olduğu gibi fiziksel gücünü ya
da Rain Man (Yağmur Adam), Kramer Kramer (Kramer Kramer'e Karşı), Amelie
from Montmartre (Amelie) filmlerinde olduğu gibi duygusal ve sözel gücü kullanır.
Bu örneklerdeki gibi kahramanın, karşıtlığı yenmek için doğrudan etkilenmesi gerekir.
Bir film öyküsünde karşıtlık, yalnızca karşıt bir kişiden gelmez, ana kişiliğin
kendisinden de gelir. Kısaca, diğerleriyle ve kendisiyle çatışan kişinin değişimini
anlatır bu öyküler.
2.2.2. Durum ve Kesit öyküsü
Durum ve kesit öyküsü değişik durumları ve kesitleri ya da bir insanlık
durumunu belli bir ortam içinde veren öykü biçimidir. Belirleyici özelliğine
bağlı olarak, durum ve kesit öyküsü ya da atmosfer ve ortam öyküsü olarak
da tanımlanabilir.
Nedir durum ve kesit öyküsünün belirleyici özellikleri? Kalın bir çizgiyle,
konularını günlük hayatın sıradanlığından çıkaran, sıradan insanları kendi ortamları
içinde veren, belirli bir olayı anlatma amacına dayanmayan; olaysız, düğüm ve
çözümü olmayan gerilimsiz bir öykü biçimidir.. Gerilimin ve olayın yerini belirli bir
ortamdan kaynaklanan izlenimler, çağrışımlar alır. İzlenimler, çağrışımlar,
bütünleşerek bir ortam yaratır öyküde. Yazar ortamı tanımlamak adına dolantılara
başvurmaz. Günlük hayata herhangi bir durumdan ya da herhangi bir yerden iner.
Uzun serime, öykünün gelişimini hazırlayacak ipuçlarına rastlanmaz. Giriş, gelişme
ve sonuç, izleyeni/okuyanı titretecek, sarsacak bir özellik taşımaz. Konudan
uzaklaşma, şiirsellik, şiirselliği yaratan anlar, çağrışım ve düşünceler yazara zengin
olanaklar sağlar. Kimi öykülerinde, yazarların bunları aştığı, simgelere başvurarak
gerçeküstü bir tutum içine girdiği de görülebilir.

Öykü izleyicilerinin/okurlarının, öykünün içerdiği hayattan daha fazla gerçek
ve daha fazla etkili bir hayat deneyimi vardır. Gerçek aşk nerede, nasıl yaşanır?
İnanılmaz olaylar nerede çözülür? Acı ve karmaşaya nerede etkili anlamlar
yüklenebilir? İzleyici gerçekten inanıyorsa, anlatılanlardan istediği şeyi alır
2.2.3. Günümüzde Öykü
Günümüzde öykü, salt olay, karakter (portre) ya da durum (kesit) öyküsü
olarak, kesin sınırlarla ayrılabilir mi? Genel düşünce bu öykülerin ayrılamadığı
yönündedir. Günümüz öyküsünde olay, insanların doğal ve toplumsal çevresiyle olan
ilişkilerinden doğan durumları sergiler. Böyle olunca, öykülerin içeriğini olay ve
durumlar belirler. Daha doğrusu günümüz öyküsü karışık bir yapı gösterir; ne tümüyle
olaydan sıyrılıp, olayı öykü dışı bir öğe sayar; ne de öyküyü sürükleyen bir öğe olarak
görür. Olayla, olayların vurgulandığı durumlar dengeli bir biçimde öykünün yapısı
içinde yer alır. Denge hangi tarafta ağırsa öykünün adlandırılması ona göre yapılır.
Bugüne değin okuduklarınızı (gördüğünüz filmleri) hatırlayınız. Bunların her
birinde ya bir olay ya da bir durum vardır. Kimilerinde de olaylarla durumlar iç içedir.
Olay ve durum sözlerinden ne anlıyoruz? Genellikle sözlüklerde, olay kavramı, olan
şey, bir olgu olarak yer alan ve geçen şey olarak tanımlanır.
Genel bağlamda olması diye nitelendirilmeyecek hiçbir şey yok gibi. Yağmurun
yağması, bir kişinin öldürülmesi, evlenme, doğum, her şey olay bağlamı içinde
düşünülebilir. Aynı şey durum kavramı için de geçerli. Her varlık ya da nesnenin
içinde bulunduğu birtakım koşullar olduğuna göre, her şeyin kendine özgü bir de
durumu vardır.
Olay ve durumun, öykü öğesi olarak anlamına gelince: Genelde birbirine
bağlantılı olmakla birlikte, yine de ayrı bir yanı var. Şöyle ki, öykünün yaslandığı her
olay, gerçekte insanın eyleme dönüşen tutkuları, özlemleri, düşleri ya da istekleridir.
Bu yönden, her olay ya da durum, bir sorunu da birlikte getirir. Bu sorun, insanın
insanla, insanın doğal ve toplumsal çevresiyle ya da insanın kendisiyle olan
çatışmasıdır. Bunlar öykünün bir yönünü ortaya koyar. Öykünün olayları, görüş ve
düşünceleri, izleyicinin ilgisini tutacak, gerilimini aşamalı bir düzen içinde
çözümleyecek biçimde ele alan dış ve iç odaklar, öykü anlatıcısı (senaryo yazarı)
aracılığıyla tanımlanır ve düzenlenir. Yazar hayattan gözlemleyip aldığı gerçek
olayları, film gerçeğine dönüştürür. Ama olduğu gibi yansıtmaz onları. Dış odaklar,
öykünün nasıl ve niçinindedir; öykünün olay ve kişileri, izleyicinin ilgi ve merakını
çeker. İç odaklar öykünün çözümü yönünde sıralanıp etki yaratan anlamlı öğelerini,
hareketlerini düzenler. Merak insanların kimi gereksinimlerine yönelik
kararlılığındaki gibi verilir ve desteklenir: Öç almanın yanlışlığı, engellerin aşılması,
hayatın anlamının ve amaçlarının aranması gibi... Yazar, böylelikle öykünün gelişen
tartışma konusunu yerine getirerek, izleyicinin merakını ödüllendirir.

2.3. Öykünün Amaca Uygunluğu
Öykünün genel görünümünü belirten hareket/dayanak noktası, öyküdeki her bir
öğenin, amaca uygun olmasını gerektirir. Evrende her şey birbiriyle yakından ilişkili
olduğundan, hiçbir şey kendi başına buyruk bir hayat hakkına sahip değildir. Hayatta
hiçbir şey diğerinden soyutlanarak tek başına ele alınmaz. Olay ve durum, öyküde
uyumlu bir bütünlük içinde yer alır. İnsanlar tarih öncesi zamanlarda, mağarada ateşin
çevresinde toplandıklarında, öykü anlatıcıları, acaba dinleyenlerin dikkatini nasıl
çekerek öykü benzeri olayları aktarmıştı? Bu soruyu dinleyenlerin/izleyenlerin
merakından yararlanarak diye cevaplandırabiliriz.
Öykü anlatımında, bireysel duyarlığı yansıtması, tutumun anlatılması ve
toplumsal koşulların ortaya koyulması için tema ve içerik seçimi çok önemlidir.
İçeriğin değer kazanması ancak ona verilen anlamla oluşur. Herhangi bir tema seçip
işlemeye karar verdiğinizde, bunu en iyi biçimde izleyiciye aktarabilmek için,

izleyicinin merak duygusuna seslenen sadeleştirilebilecek ve genişletilebilecek uygun
öyküyü; öyküyü yürütecek kişileri ve bu kişilerin içinde bulundukları çevreyi ve
ilişkileri düşünüp, araştırıp kurmak zorundasınız. Bir öykünün olaylar dizisi, öykünün
çözümünde dramatik etkiyi sağlayıcı çatışmalar ve engellerle yapılır. Kişilerin, öykü
olaylar dizisinde düzenlenerek sürdürdüğü hareketler, hareketlerin dramatik etkisi,
çatışma ve engellerinin üstesinden gelmesiyle yoğunlaşır. Bu da, öykü kişilerinin
hareketlerinin çok iyi saptanması gerekliliğini ortaya koyar.
Birkaç koşucunun yarıştığı bir yarışı düşününüz. Yarışta bir başlangıç, bir orta,
bir de son vardır. Değişik koşucuların çeşitli eylemleri, başlangıcından sonuna yarış
olayını (aksiyon) ve çözümünü görünür ve somut kılar. Yarışın gerçekçi tanımlaması
için söylenebilir bunlar. Öyküde ise, yarışın olayları ve o olayların sonuçları, öykücü
tarafından, okurlar/izleyiciler için belli bir doyum duygusu yaratacak biçimde
düzenlenir. Örneğin, Romeo ile Juliet'in, okurların/izleyenlerin aşkın derin doğası
hakkında bir deneyimi hayatları adına kurgulanması gibi. Böylelikle, okur/izleyici
için, öykücü bir yarışın aksiyon ve çözümünü içselleştirmesinin sebep olduğunu
vurgular.
Başarılı bir senaryo için başlangıcından sonuna dek tutarlılığın sağlanması bir
beceriyi gerektirir. Tutarlılığın korunmasında iki yöntem vardır. Olayların, birbirinden
zorunlu sonuçlar çıkartılarak baştan sona işlendiği yapısal gelişim ya da olayların oluş
sırasına göre değil de tersine olaya temel çatışmadan girip sebepleri geriye dönüşle,
yavaş yavaş gözler önüne seren bir gelişim olan çözümsel gelişim. Öykü akışı her
öyküde değişik bir yapıdadır. Kimi öykü insan gereksiniminin yerine getirilmesi ve
sorunun çözümü hakkındadır. Bu öykünün niçini olarak adlandırılır.

2.4. Senaryonun Önemli Bölümleri
Bu bölümde senaryoyu bir çizgi, bir eğim olarak ele alacağız. Her ne
kadar senaryonun bölümleri, sahnelenen bir tiyatro eserindeki kadar önemliyse
de, aynı oranda çizgisel ve açık seçik bir görünüm sunmazlar. Burada,
senaryodaki bölümleri, sahnelerin birbirine eklemlenişindeki belirleyici noktaları,
iki sahne arasında gereken süreleri inceleyeceğiz. Böylece hem senaryoda bir
noktadan diğerine nasıl geçildiğini hem de çevrimsel, yani başladığı noktaya
dönen senaryolarda sahnelerin hangi çizgiye göre ve nasıl ilerlediğini
göstermeye çalışacağız.
2.4.1. Sürekli Ilerleme Yasası
Sürekli ilerleme yasasını bir merdivene benzetebiliriz. Bu yasa ; dramatik
gerilimin, yavaş yavaş artarak doruk noktasına ulaşması, bir başka deyişle, en önemli ve en
çarpıcı olayların filmin sonunda, bu gerilimin son bulduğu noktada seyirciye sunulması
ilkesine dayanır.
Bunu filmlerinde bir ilke olarak benimseyen Hitchcock da filmin bir teleferik
gibi sürekli yükselerek ilerlemesi gerektiğini söyler. Bazı yazarlar bu ilerlemeyi
çıkan bir merdivene benzetir. Bazı senaristler bu yasaya karşı çıkarken, bazıları da
senaryoda gerilimin tırmandırılması gerekliliğini savunurlar.
Vale: "Tiyatro sinemaya oranla sürekli bir ilerleme üzerinde fazla durmaz, çünkü
tiyatroda zaman zaten süreklidir." der; yazara göre "ileri doğru hareket" filmi oluşturan
gerçek zaman parçalarını birbirine bağlamaya yarar. Yine bu eserde: "Bu yasa (sürekli
ilerleme) öykünün her öğesine uygulanmalıdır; her özellik filmin sonuna değin giderek
önem kazanmalıdır. Her heyecan giderek daha vurgulanmalı, her verilen kararın
sonuçları daha ağır olmalıdır." diye yazıyor. Böylece Vale, çok önemli bir olayla
filme başlanmaması gerektiğine, böyle bir başlangıcın her türlü ilerlemeyi kısacağına

dikkati çekmektedir: "Birçok film çoğu yapımcının da istediği gibi parlak bir girişle
başlar, ancak bu başarı film boyunca sönerek kaybolur."
Öyküye başlarken, kişi ya da durumlar özellikleri geliştirilmiş, tamamlanmış
hâlleriyle gösterilmemelidir; böyle bir tutum, kişi ve durumu daha filmin başında
donduracaktır. Aynı şekilde, öykünün geçmişe doğru ilerlemesi gerekiyorsa, "her plân, her
sahne büyümeli, gelişmeli ve daha iyi ya da daha kötü bir hâle gelmelidir."
2.4.2. Senaryonun Doruk Noktası
Bir senaryonun doruk noktası, dramdaki heyecanın ve şiddetin, dramatik
gerilimin ulaştığı en son noktadır. Senaryo en yaygın biçimiyle sürekli bir dramatik
ilerlemeye göre yazılmışsa, doruk noktası ilkece filmin sonuna doğru yer alacaktır.
Bu noktadan sonra yalnızca çözüm sahneleri gelebilir.
Swain, senaryonun doruk noktasını, oyun kişisinin istekleriyle içinde
bulunduğu tehlikeli durumun çatıştığı en ileri nokta olarak tanımlıyor.
Herman'a göre senaryonun doruk noktası, bir dizi gerilimin vardığı en önemli
noktadır. Senaryo yazarı, baş kişiyi hayatının özel bir anında göstererek öyküye
bir çıkış noktası sağlayabilir; senaryoda mutlaka işlenen sorunun çözümlenmesi
şart değildir .
Bir senaryonun doruk noktasının mutlaka şiddet içeren bir sahne olması
da gerekmez, önemli olan içerdiği heyecandır. Sapık filminin başında yer alan
duş sahnesi, filmin sonundaki, annenin mahzende bulunduğu sahneye oranla
çok daha fazla kan ve şiddet görüntüleri kapsar, bununla birlikte film, son
bölümünde en şiddetli heyecanı uyandıracak biçimde kurulmuştur; duştaki
cinayet sahnesinin ise amacı, seyircide bir şok (sürpriz, şaşırtmaca)
yaratmaktır.
Görüldüğü gibi, senaryonun doruk noktası, bir durumu alt üst eden
"beklenmedik olay"dan farklı bir şeydir. Hatta bu doruk noktası, seyircinin
kendini hazırladığı, beklediği bir sahne de olabilir (iki rakibin karşı karşıya
geldiği kovboy ya da polisiye filmleri gibi).
"Bir senaryoya başlarken, doruk noktasını nereye yerleştireceğinizi iyice
belirleyiniz; tıpkı yapacağınız bir yolculuğun yönünü çizer." gibi. Bir başka deyişle
filmdeki olayın doruk noktası daha senaryonun başında yazarın kafasında oluşmalıdır.
2.4.3. Sahne ve Ayrım(Sekans)
Daha büyük bir birim olan sekans, aynı düşünceyi yansıtan sahnelerin biraraya
gelmesinden oluşur ve bir sahneler dizisi ya da grubu olarak tanımlanabilir. Sekans
tek olmasına karşın bir çok mekânı kapsayabilir.
 Bölünmenin Korunması
Tiyatroya özgü mekân sınırlamaları tanımayan sinema yine de oyunu sahnelere
bölmektedir. Bazı yazarlar bu bölünmeyi her filmin en geniş alt bölümlere ayrılması,
öykünün içinde bir olay geçen kesit olarak tanımlarlar. Bir film, bu tür otuz kadar
bölüm içerebilir. Bazı yazarlar ise kesin bir sayı vermeyerek bunun öyküye bağlı
olduğunu belirtiyor.
 Sahnelerdeki Eksiltiler
Bir filmi bazı sahnelerinin orta yerinde, bazılarının da son dakikalarında,
dolayısıyla seyircinin, gösterilmeyen süre içinde neler olduğunu tahmin etmesini
sağlayacak biçimde perdeye yansıtmak gerekir. Böylece film hem daha canlı bir

ritm hem de daha gizemli, bilmeceli ve şaşırtmacalı bir nitelik kazanmış olur. Bir
başka deyişle, sahnenin tümüyle gösterilmemesi, sahneler zincirinde bir
gerilim oluşturmaya yarar.
 Zaman ve Sahneler
Zaman açısından bakıldığında bir filmde iki tür zamanın kullanıldığını
görürüz: Birincisi sahne boyunca akan zaman (bu, kısaltılmış ya da uzatılmış
olsun, gerçek zaman gibi kabul edilir.), ikincisi de sahneler arasındaki zaman
boşluklarıdır.
2.4.4. Bölümler
 Üçlü Dizi
Birçok yazar bir senaryonun üç bölümden oluşmasını, “giriş, çatışma ve
çözüm” biçimine göre yazılmasını öğütlüyorlar. Olayla ilgili tüm verilerin
sunulduğu ilk bölüm, toplam film süresinin dörtte birini kapsamalıdır. İlk
bölümün iki katı uzunlukta olan ikinci bölümde, kahramanın rakibiyle çatışması
ve kahramanın talihinin hiç düzelmeyecek biçimde ters dönmesi gösterilmeli ve
geri kalan dörtte birlik süredeyse sorunun çözümü yer almalıdır.

2.4.5. Giriş
 Tanım
Giriş bölümü bir senaryoda öykünün temelini oluşturan türlü öğelerle çıkış
noktalarının seyirciye sunulduğu bölümdür: Baş kişiler, filmin geçtiği ortam, çıkış
noktası, düzenin bozulduğu an vb.
Bazı yazarlar "anlatının kavranması için öykü kişilerinin geçmişlerine ilişkin
verilen bilgi" olarak tanımlarlar. Onlara göre giriş bölümü, "merak ögesi"yle amacı
belli bir girişi içermelidir: Filmin daha başında kişiler ve durum bu girişi sayesinde etkin
bir biçimde belireceklerdir.
"Giriş bölümü her filmin içerebileceği en yoğun bilgilerin yer aldığı
bölümdür." ve "Bir senaryo yazarının deneyimli olup olmadığı işte bu giriş
bölümünde gösterdiği beceriden anlaşılır."
Giriş gerçekten zor bir iştir, çünkü en kısa zamanda en fazla bilginin
verilmesi zorunludur. Oysa bir film boyunca seyircinin aklında en son bilgiler
kalır. Sinemada seyirci yalnızca duygularla ilgilenir. Bu da özellikle filmin başında
birtakım güçlükler ortaya çıkarır: Aktarılması gereken bir bilgiyi içine duygu
öğesi katmadan seyirciye sunmak, çok güç bir deneyimdir.
 Giriş Bölümü Bir Giriş Gibi Olmamalıdır
Senaryoda girişin kural gereği, bir giriş havasında olmaması gerekir.
Oyuncu birtakım bilgileri seyirciye aktarırken bunları zorla söylüyormuş
izlenimi uyandırmamalı, bu gerekli bilgileri olabildiğince doğal bir tavırla
seyirciye yansıtmalıdır. Sonuç olarak, bir senaryodaki giriş bölümünün
dramatik bir bilgi verme işlevi olduğunu söyleyebiliriz.
 Giriş Bölümü Dramatik Olmalıdır

Bir filmin girişinde verilecek ön bilgiler, neredeyiz, kişiler kim,
aralarındaki iş ve akrabalık ilişkileri nelerdir, geçmişleri nasıldır... gibi
soruların bir bilgi formu niteliğine bürünmeden öykünün başladığı andan
itibaren cevaplanmalıdır. Ancak seyircinin bilgileri dolaylı yoldan edinmesi
gerekir. Öyle ki senaryo bilgi veriyor gibi olmasın. Örneğin, senaryoda kişilerin
ne düşündüklerini dile getirmelerini sağlayacak bir kavga sahnesi yer alabilir.
Böylece oyuncular, senaryo yazarı istediği için değil, kendi istedikleri için
konuşurlar.
Giriş bölümünün başarılı olması için şunlara dikkat etmemiz gerekir:
 Seyircinin bilmesi gerekeni belirlemek.
 Seyircinin, kişilerin geçmişini merak etmesini sağlamak.
 Oyun kişilerinin de bu bilgileri öğrenmek istemesini ve bunları elde etmek için
uğraşmalarını sağlamak (örneğin bu bilgi bir sır olabilir).
Gördüğünüz gibi sorun iki yönlüdür: Bir yandan oyun kişileri kendi istekleriyle
bazı bilgileri edinmek için uğraşmalı, diğer yandan da seyirci bu bilgileri merak
etmelidir.
2.4.6. Merak Öğesi
Filmde merak öğesi diye adlandırdığımız şey, çarpıcı, tuhaf, hatta bilmece gibi
bir olaydır. Öykü kişilerinin durumları hakkında bilgi verilen giriş bölümünün kapsamına
girmemekle birlikte, filmin ilk sahnesinde yer alır.
Televizyon dilinde bu tür merak öğelerine “teaser” denir, incelediğimiz kitapların
yazarları merak öğesini ya da teaseri fazla düşsel bir boyuta ulaştırmamak gerektiğini,
çünkü böyle bir tutumun filmin devamını soluk ve cansız kılabileceğini söylüyorlar.
Televizyon dilinde, seyircinin dikkatini çekmek amacıyla ilk sahnede gösterilen
kısa ve ani bir hareket anlamına gelen teaser, genellikle bir olayın özel bir anından çok
filmde meydana gelecek bir olayı duyuran, bilmeceli ve karmaşık niteliğiyle seyircide
bir şaşkınlık ve merak uyandıran bir senaryo tekniğidir.
Bazen teaser, kahramanın henüz ilgisi olmadığı bir cinayeti gösterir ve bu
cinayet bir anlamda kahramanın gözüpekliğini kanıtlamasını sağlayacak bir bilmeceyi
de beraberinde getirir. Bazen de bu ilk durumun tersine kahraman bir eylem sırasında
gösterilir. Bu, ikincil nitelikli bir eylem de olabilir, filmin temelini oluşturan bir görev
de; bu görevin ne olduğu ileride seyirciye bildirilecektir.
2.4.7. Sonuç
İlkece her senaryoda anlatı boyunca düğümlenen çatışmaların ya da olayların
çözüme ulaştığı bir sonuç bölümü vardır. Oldukça eski bir dram öğesi olan sonuç
ilkesi, öykünün kendi verilerinden kaynaklanmalıdır. Bir başka deyişle dışardan,
umulmadık ya da sihirli bir öğenin araya girmesiyle değil , öykünün verileriyle
oluşmalıdır; özellikle de mutlu sonlarda: Aslında başardı diye nitelendirilen birçok
filmin sonuç bölümünün yazgıya bağlı bir olay üzerine kurulduğunu görürüz. Kaza,
rastlantı gibi olaylar filmde bir tesadüf ya da doğal afet biçiminde gösterilirler. Kısaca
bunların öykünün dışında kalan birer öge olduğunu söyleyebiliriz.
Senaryonun sonuç bölümü, öyküde yer alan amaca ulaşılması olarak görülür.
Bir filmin sonuç bölümünde ya kişiler arasındaki yakınlık ya da iticilik bağlarını
kurarız (düşmanlar barışabilir, sevgililer arasındaki engeller ortadan kalkabilir); ya
kişiler arasında bir yakınlık bağı kurarız ya da birbirine zıt kişilerden birini ortadan
kaldırırız.

Bazen senaryo yazarına senaryonun sonuç bölümünü çevrimsel bir biçimde
yazması önerilir; yani senaryo, öykünün başında yer alan bir koşulun, kişinin, bir yer
ya da bir sorunun yeniden gösterilmesiyle sonuçlanır.
Üç çeşit sonuç vardır:
 Açık Son, Kapalı Son
Bazı filmler, öyküdeki sır açıklanmadan, girişilen bir tasarı tamamlanmadan,
kahramanı zorlayan güçlük aşılmadan, hatta filmin sonunda kişilerin buluşması
gösterilmeden son bulur. Bu tür filmlere "açık sonlu" filmler denir. Filmin sonunda

bütün olaylar bir sonuca bağlanıyorsa bu tür sonlara kapalı son denir.

Senaryo sonlarında kural gereği konuyu oluşturan her öğenin bir çözüme
ulaşması gerekir, ancak bu, öykünün içerdiği her sorunun mutlaka çözümlenmesi
anlamına gelmez. Öyküde işlenilen sorunlar bir çıkmazda da gösterilebilir, önemli olan
sorunların bir kenarda unutulmamasıdır, diğer bir deyişle konuyu meydana getiren
koşullar film boyunca bir işlev yüklenmelidir.
 Sonuç Bölümü Bir Yiğitlik Gösterisi mi?
Sonuç, bir senaryonun yazılması en güç bölümüdür, işte bu yüzden de
alışılmış kalıplara ve kolaycı yöntemlere çok sık başvurulur: Bir çekişme, bir
kovalamaca, bir facia, kanlı bir olay gibi alışılmış çözümler birer yiğitlik
gösterisinden öteye gitmezler. Bunlar konuyla ilgili ipuçlarını kesinlikle
inandırıcı bir biçimde birleştirmeyen, hatta tam tersine sonuç bölümünü
zayıflatan yöntemlerdir.
Unutmamak gerekir ki bir hareketin başlangıcında önemli sayıda kişiyi,
olayı, temayı vb. öyküye yerleştirmek, bu öğelerin her birini öykü boyunca etkin
bir biçimde kullanmaktan çok daha kolaydır.
2.4.8. Mutlu Son
Öyküdeki acı, sıkıntı gibi sorunların sona erdiği ya da kahramanların aşka,
mutluluğa, zafere vb. kavuştukları filmlerin sonuç bölümlerine "mutlu son" denir.
İncelediğimiz filmlerin hiçbirinde gerçek anlamıyla mutlu ya da mutsuz son yoktur.
Bir filmi oluşturan değişik motifleri bir ezginin notalarına benzetecek olursak
mutlu ya da mutsuz sonun seyircide uyandıracağı etki, son notanın uzatılmasına, bir
başka deyişle filmin sonunda yer alan görüntüye bağlıdır. Yine de bir filmin sonu
kesinlikle bir kandırmaca değildir: Oyun kişileri (en azından hayatta kalanlar)
hayatlarına devam edeceklerdir, ayrıca hiçbir mutluluk güvenceleri de yoktur.
2.4.9. Beklenmedik Olaylar
Dramın temel öğelerinden olan beklenmedik olay, öyküdeki bir durumu
umulmadık bir anda alt üst eden ani bir değişikliktir: Bu, yeni bir kişinin olaya
karışması ya da talihin dönmesi, bir sırrın ortaya çıkması ya da beklenenin tersine ani bir
olayın meydana gelmesi olabilir.
Aristoteles, beklenmedik olayı "bir hareketin gerçeğe uygun bir biçimde, tam
aksi yöne dönmesi" olarak tanımlıyor.
Beklenmedik durum, genellikle kahramanın yazgısında değişiklikler meydana
getirdiği gibi kişilere kendi durumlarıyla ilgili beklenmedik açıklamalar ya da yeni
tanımlamalar yaptırabilir.
 Beklenmedik Olayın Açıklama Niteliği

Beklenmedik olay, çoğunlukla seyircinin ve oyun kişisinin bilmediği bir şeyi
ortaya çıkarır. Örneğin, X, T’nin kızıdır; Z'nin bavulunda olduğunu sandığı para başka
bir yerdedir; ya da öldü sanılan hayattadır.Bu gibi durumlarda seyirciyi, bazen de oyun
kişisini etkin bir biçimde bir şeye inandırmak gerekir (örneğin paranın bavulda
olduğuna). Seyirci olayla ilgili gerçeği sonradan öğrenecektir. Hatta filmde seyircinin
bir olay hakkında hiç bilgisi olmamasına da dikkat edilmelidir.
 Beklenmedik Olayın Hazırlığı
Beklenmedik olay, çoğunlukla karmaşık ve ustaca kotarılmış bir hazırlık
gerektirir. Zorla meydana getirilen beklenmedik olaylar, öyle çok özel varsayımlar
üzerine kuruluyor ki bunların arasından bir tanesi başarılı ve doğal bir sonuca
ulaşırken seyirci binlerce hoşuna gitmeyen doğal olmayan olayı seyretmek zorunda
kalır.
2.4.10. Flash Back (Geriye Dönüş)
Bir filmde gerçekleştirilen geriye dönüşler (flash back), kendine özgü birçok
sorunlar içermektedir. Bunun da sebebi, sinematografik öykülemenin yazılı anlatı
zamanlarını (geçmiş, şimdiki, gelecek zaman) tanımamasından ileri gelir.
Sinemada geçmişe dönüldüğünü anlatmak ya da geçmişteki olayları belirtmek
amacıyla bazı yöntemler geliştirilmiştir: Kısa kısa görüntülerin birbirini izlemesi ya da
görüntünün dalgalanması, kararması, bulanıklaşması, renk değiştirmesi gibi...
Sinemada kullanılan bu geriye dönüşlerin kullanım türü, anlatı türü ya da
taşıdığı anlama göre çeşitli sınıflandırmalar yapılabilir: Bunlardan en çok kullanılanı
“bilmece flash back”tir.
Bilmece flash back’lerde genellikle ölen bir kişinin bıraktığı bir sır araştırılır ve
bütün tanıklıklar bu sır üzerinde yoğunlaştırılır: Bu sırada ilgisi olan tanıkların
konuşmalarında geçmiş bazı sahneler yeniden canlandırılır. Tabii sinema gereği bunların
doğruluk derecesi tartışma götürür. Bu örneğe uyan birçok film arasında Orson
Welles'in Yurttaş Kane, Joseph Mankiewicz'in Çıplak Ayaklı Kontes'i, Andrey
Vajda'nın Mermer Adam, François Truffaut'nun Kadınları Seven Adam gibi filmleri
sayabiliriz.
Bu türün değişik biçimleri vardır: Değişik tanıkların söyledikleri birbiriyle
çelişir, birbirini yalanlar. Özellikle bir cinayet, tecavüz, kaybolma gibi olayların gerçek
yüzünü öğrenmek gerektiğinde bu yönteme sıkça başvurulur. Bu türün en ünlü
örneği Kurosava'nın Raşomon adlı filmidir. Bu filmde aynı olayla ilgili (ırza geçme
ve öldürme) üç değişik bakış açısını yansıtan üç anlatı birbirini izler ve film boyunca
süregelen kuşku son sahnede de bir aydınlığa kavuşmaz. Yine bu ilkeye dayanan başka
bir film de George Cukor'un Üç Dünya Güzeli'dir. Bu filmdeyse üçüncü anlatı ilk iki
anlatıyı keser ve ikisini birbirine karıştırarak doğruya ulaşır (oysa Raşomon'da gerçeğe üç
anlatıdan hiçbirinde yer verilmiyordu). Yine bu türle ilgili olarak, John Ford'un
Kahramanın Sonu adlı filminde, ikinci flashback filmin temelini oluşturan olayı
aydınlatır (bir haydut çetesinin dağılması): İlk flash back'te James Stewart'ın
canlandırdığı avukatın Liberty Valance'ı öldürdüğü sanılır; oysa tam o sırada
karanlıkta gizlenen bir adam tetiği çekmiştir.
Bazı filmlerde de flash back öykünün sonuç bölümüyle ya da sonuca çok az
zaman kala başlar. Örneğin, ölüme mahkum edilen bir adam idama
götürülürken ya da köşeye sıkıştırılan adam öldürülmek üzereyken, onu bu sona
getiren olayları hatırlayıp bir üçüncü kişiye anlatır. Böylece seyirci, yavaş yavaş
filmin başladığı noktaya yaklaştıkça olayların nasıl sarpasardığını ve geriye çok az bir
zaman kaldığını daha iyi hisseder.

2.5. Uyarlama Sorunları ve Çözüm Yolları
Bir sanat eseri, kendi öz anlatımından doğar. Genellikle konular sinema için
yazılmış ve özgün olmalıdır. Sinema, en iyi varsayımla bile her seferinde hayalî kopya
resimler gibi üst üste çakışmalara gereksinimi olmayan özerk bir sanat dalıdır. Her sanat eseri,
algıladığı ve anlatımını onda bulduğu boyutta yaşar. Bir kitapta yer alan durumlar kendileri
olmadan, hiçbir anlam taşımazlar. Federico Fellini, “Önemli olan, bu durumların anlattığı
duygulardır, yani hayal gücüdür, ortamdır, ışıktır ve sonuç olarak bunların yorumudur.
Oysa bu olguların kâğıt üzerindeki yorumunun, sinematografik yorumu ile hiçbir ilgisi
yoktur.” der. Film öyküsü, tiyatro oyunu senaryosu ya da romanla kıyaslanamaz. Film
öyküsüne kısa öykü daha yakındır. Kısa öykü kural olarak, okurun/izleyicinin
dikkatini canlı tutmak için gerekli en güçlü öğeleri (çatışmalar, düğümler, dolantılar)
kullanır; eylemin dramatik geriliminin en yüksek noktasına ulaştığı anda çözülen tek
bir düşünceyi içerir.
2.5.1. Romandan Uyarlama Sorunları ve Çözümü
Sinema harekettir (aksiyon), İzleyicinin deneyimi perdede görebildiği şeyle
sınırlıdır. Filmlerin önde gelen buluşları, araba yarışları ve silahlı savaşım ama diğer
yönde mahkeme salonları ve yatak odaları... hareket gerektiren bildiğimiz şeylerdir.
Hareketin anlamı o anda görülen kişinin kimi şeyler yapıyor olmasıdır. Örneğin, telefon
başındaki kızın beklentisi, belki öldürülmesi istenen kişinin kimliğini öğrenmek olabilir
(Point of No Ketum/ La Famme Nikita / Kaçış Yok). Burada izleyici için önemli olan
bu hareketi perdede görmektir.
Bir romanın ya da tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmasında kimi sorunlar
vardır. Edebî eserlerin filme uyarlanmasında sık rastlanan sorun malzemenin
filmin dar çerçevesi içine yerleştirilmeye çalışılmasından doğar. Roman yazarı,
yıllarca sevgi ile çabayla süren araştırmadan sonra bir olayın tüm gerçeğini,
gerçeğe bağlılıkla yazar. Olayın her ayrıntısını, mekânlarını, zamanını renklerini
ve seslerini... Bu malzemelerden hangisi filme girecek, hangisi dışarda bırakılacak?
Eserin özüne zarar vermeden bu seçme nasıl yapılacak? Bir roman, hacim
açısından, filmden daha uzundur. Bir romanın iç yapısı, kişilerin
konuşmalarından daha fazlasını içerir; çevreye (mekân), döneme (zaman)
ve okurun/izleyenin hayal gücüne temel olacak ipuçlarına ilişkin ayrıntıları
verir.
Roman ve kısa öykü, kişileri canlandırmada, okuruna akıl gözünü
kullanmasına izin verir. Ama filmler, izleyiciyi hareketin içine ne kadar
sürüklerse, izleyici çevresinde oluşan öykünün parçası olur. Tarihsel bir
drama ya da geleceğe yönelik bir bilimkurgu bile, izleyicinin gördüğü gibi
şimdi bir yerde geçiyormuş gibi görülür. Filmler, gerçekte, fantezi dünyası ile
bağdaşmaz. Film, elbette Starwars (Yıldız Savaşları) gibi bir fantezi dünyasında
geçebilir, ama izleyici de orada olduğundan, o dünya artık “gerçek”tir. Olağan
uzunluktaki bir film ortalama doksan dakika sürer, yüz yirmi dakikayı aşan film
uzun sayılır. Karşılaştırma yapılırsa, bir filmin uzunluğu, uzun bir öykünün
uzunluğuna eşittir. Bununla birlikte, film, uzun bir öyküden uyar lansa bile,
her ikisinin de anlatım özellikleri değişik olduğundan birbirini aynen izlemez.
Seçilen malzemenin film diline nasıl çevrileceği diğer sorundur. Edebî bir eser,
hangi tür içinde oluşturulmuşsa (roman, öykü, tiyatro oyunu...), filmin özellikleri
gözönünde tutularak değil, yazıldığı türün kurallarına, özelliklerine uygun olarak
yazılır. Kullanılan malzeme, ilişkili olduğu sanatın malzemesidir. Roman yazarının,
bir varlığı/nesneyi (somut bir kavramı), kimi davranışların sebeplerini, herhangi bir
gelişimi, oluşumu anlatması, bir çevreyi betimlemek için birçok sözcüğe başvurması,
sayfalarca yazmasını gerektirir. Buna karşılık senaryo yazarı, belirtilen
varlığı/nesneyi, gelişimi, oluşumu zaman açısından ekonomik davranma sebebiyle tek
bir görüntü ile ortaya koyabilir. Senaryo, romanda olduğu gibi kişilikleri, nesneleri,

gelişimleri tanımlamaz. Onları, roman anlatımındaki aynı olguyu, havayı ve gelişmeyi
yaratacak görüntülerle varlık olarak sunar. Üstelik bunu yaparken hem aynı akışı
sağlamasına, hem de filmin gereklerine uygun olmasına dikkat etmek zorundadır.
Bunlar süre açısından filmin tümü içinde uygun bir yer alacak koşullardır. Roman
yazarı psikolojik bir durumu birkaç cümle ile anlatırken, senaryo yazarı bunun için
uzun görüntüler dizisine başvurmak zorunda kalabilir. Bu durumda senaryonun
sinamatografik öğeler taşıması için senaryo yazarı, tek çıkar yol olarak simgelere,
karşılaştırmalara, çeşitli söz sanatlarının görüntüdeki karşılıklarına başvurur.
Motiflerle, simgelerle güçlendirilen öykü, motif ve simgelerin çeşitli aşamalarda
gelişimi ile daha belirgin duruma gelir. Ama kimi zaman yalın bir davranışın,
karmaşık psikolojik durumu vurgulayabildiğini de unutmamak gerekir.
Hitchcock kendi uyarlama yöntemini ortaya koyarken “Kitabı önce okuyun,
sonra bir yana koyun. Bir film olabilmesinde kitabın istedikleri hakkındaki şeyleri
düşünün. Bir gün sonra kafanızda ana-hatlarda hiçbir şey kalmayabilir. Siz bir film
çalışması olabilecek ana hat yazıncaya dek belirli diyaloglar ya da sahneler için kitaba
dönmeyin.” der. “Hitchcock Yöntemi” kısaca böyle açıklanabilir.
Kimi kuramcılar da roman uyarlamasında üç yöntem ileri sürerler: aktarma,
yorumlama, benzerlik, koşutluk kurma.
 Aktarma: Olay akışında en alt düzeyde değişiklikler yapılarak romanın doğrudan
doğruya senaryoya aktarılmasıdır. Bu yöntemde olaylar dizisi, hareket, kişilikler ve
ileti aynen korunur.
 Yorumlama: Romanı yeniden kurma ve yeniden vurgulama yöntemidir. Bu yöntemde,
roman senaryoya dönüştürülürken, kimi yerler ve belki özellikle sonu amaçlı olarak
değiştirilir.
 Benzerlik, Koşutluk Kurma: Öykü temel olarak alınır ama, olayın geçtiği zaman dilimi,
geçtiği ülke, kahramanların milliyeti vb. şeyler değiştirilir.
Her üç uyarlama yönteminde, genel olarak çalışma roman ya da
öykünün belli başlı hareketlerinin, başlıca kişilerinin ve çevresinin
korunmasıyla başlar. Bundan sonra yapılacak iş, elde edilen malzemeyi yazı
dilinden sinema diline çevirmektir. Diğer bir anlatımla, eldeki malzemeye
görsel karşılık aramaktır. Böylece yılları kapsayan serüvenlerin anlatıldığı
uzun sürede okunabilen roman filmde bir buçuk/iki saatte izlenebilecek
duruma getirilir.
2.5.2.Tiyatro Uyarlama Sorunları ve Çözümü
Bir tiyatro oyunu kişiler arasındaki konuşma örgüsünü (diyalog) içeren bir
metinden oluşur. Aynı sahnede bir yıl öncesi ve sonrasına ya da aynı perde de bir
yerden diğerine sıçrayışlar yapılmadan oyunun zaman ve mekânı, bu metnin sahne
düzenine göre uyarlanmasında göz önünde tutulur. Film senaryosu ile tiyatro oyunu
arasında büyük bir aykırılık göze çarpmaz, fakat anlatım aracı olarak aralarındaki
ayrım oldukça büyüktür. Ricciotto Canudo, "Sinema ve tiyatro arasında bağlantı
aramayalım, kesinlikle yoktur. İkisinin de bir gösteri sanatı olması, belli bir kalabalığı
belli bir temsil olayı önünde bir araya getirmeleri özelliğinden başka. Hiçbir öz ve
biçim, hiçbir araç ve anlatım ortaklığı yoktur, perdenin sabit gerçekdışılığı ile
sahnenin değişen gerçekliği arasında." diyerek tiyatro oyunlarının, romanlara oranla
filme uyarlanması en elverişsiz konu kaynağı olduğunu vurgular.
Tiyatro oyun metninin film senaryosuna dönüştürülmesi sırasında dikkat
edilmesi gereken dört nokta vardır:
 Sunuş Açısından

Tiyatro, doğrudan yoğun söze dayanan; sinema ise, sözle birlikte yoğun
görselliğe ağırlık veren ayrı sanatlardır. Bir film senaryosunun konuşma örgüsü
(diyalog), tiyatro oyununun konuşma örgüsünden çok değişiktir. Tiyatro
oyununda en önemli öğe olarak konuşma örgüsü yer alır. Oyunun gelişen
tüm hareketleri bu yolla açıklanır. Oysa bir film senaryosunun konuşma örgüsü,
hemen hiçbir zaman görüntüyü açıklamaz. Sinemada konuşma örgüsü konuşmayı
tamamlar, görüntüye yardımcı olur. Tiyatroda önemli olan edebî yüklemlerle
(imalar) sözler ve olgulardır. Buna karşılık sinemada önemli olan, kişilerin
konuştukları (sözlü bölümlerin) diğer öğelerle desteklenen görüntüsü dür.
Bir tiyatro oyununa ait konuşma örgüsünün, yalnızca dinlenmesi bile,
hareketleri, temel çatışmaları, düğümleri, dolantıları ortaya koyar. Ama bir film
senaryosu yalnızca konuşma örgüsü dinlenerek, okuyarak izlenemez. Tiyatrodaki
gibi belli bir dekor içinde, konuşan kişileri izlemek, sinemada dayanılmayacak
bir süreçtir. Bu durum tiyatronun, sinemadan daha alt düzeyde bir sanat
olduğunu değil; birbirinden ayrı sanatlar ol duğunu gösterir.
 Mekân Kullanımı Açısından
Filmde değişik mekânlar kullanılmasının sinematografik bir gereklilik
olduğunu ileri sürenler özellikle tiyatro oyunlarından yapılan uyarlamalarda bol bol
mekân değişikliği kullanır. Oysa, Hitchcock, bir tiyatro oyununun
sağlamlığının oyundaki yoğunluktan ileri geldiğini öne sürer. Bu konuyla ilgili
olarak Jean Cocteau'nun Les parents Terribîes oyununun sinema uyarlaması üzerine
Andre Bazin'in yazdığı denemeler oldukça aydınlatıcıdır.
 Zaman Kullanımı Açısından
Sinemada zamana bağlı hareketin ve düzenlemenin yasaları tiyatronun
yasalarından değişiktir. Bütününün parçacıklarını seçip aralarında ilişki
kurulurken, yazar elinde nelerin bulunduğunu, bu parçacıkları kopmaz bir biçimde
birbirine nelerin bağladığını çok iyi bilmek, görmek zorundadır. Tarkovski, “Alışıldık
tiyatro dramaturjisine, önceden belirlenmiş kişiliklerden yola çıkan bir konuya dayalı
yapıya saplanıp kalmışız.” diye sesini yükseltir.
Sessiz film döneminden bugüne dek tiyatro oyunlarından, film senaryosu
uyarlama yöntemi şöyledir: "Bundan film yapacağız'' kararı ile tiyatro oyunu ele
alınır. İlk iş, oyunu genişletme işlemidir. Genişletmede, senaryo yazarının yapacağı
işlem, sahne sınırları içindeki olayı, sahne dışına taşımaktır. Önemli olan, bir zorlama
ya da dış çekim olsun mantığı değil, olayın gelişimine katkısı bulunacak dış sahneleri
yazmaktır. Örneğin, kişiliklerden birinin piyeste taksiyle geldiğini düşünelim. Filmde
taksinin gelişi, kişinin taksiden çıkması, parayı ödemesi, merdivenlerden çıkması,
kapıyı çalması ve odaya girmesi gösterilir. Tüm bunlar oda içinde geçecek uzun bir
sahnenin tanıtılmasına hizmet eder. Eğer sahnede yer alan kişiliklerden birisi, daha
önceden yaptığı bir yolculuktan söz ederse, filmde bu yolculuk flash back (geri dönüş)
yöntemleriyle gösterilir. İşte bu teknik, temel niteliği sınırlı olan sahne içinde olayları
vermek olan piyeslere karşı sinemanın sağladığı bir üstünlüktür. İşin doğrusu,
tiyatroda sahneye koyarken böyle bir yoğunluğu sağlamak çok güçtür. Üstelik bir
oyunun dramatik etkisi aktarılma aşamasında ortadan kaybolabilir. Sinemacıların sık
sık yanılgıya düştükleri nokta budur. Oyuna ekledikleri şeylerle boş ve anlamsız
yapaylıklar yaratırlar.

3. DRAMATİK YAPI KURMAK
3.1. Öykülemede Olaylar Örgüsünü Geliştiren Temel Öğeler

Olaylar örgüsünün harekete yerleştirilmesinde temel biçim giriş, gelişme ve
çözüm bölümlerinden oluşur.
3.1.1. Giriş
Giriş yani serim öykünün anlaşılmasını kolaylaştırıcı hareket gelişimi içinde
konu ve kişileri canlı tutmak amacıyla verilen ek bilgilerdir. Giriş olaylar, kişiler ya
öykünün başında çabuk en ekonomik biçimde verilir ya da öykünün akış süreci içine
yayılır. Serim öykünün başında yapıldığı zaman konuşma örgüsü, kişiler arası iç ve
dış çatışmalarla en hızlı biçimde belirgin duruma getirilir. Giriş öykünün gidiş yönünü
belirler.
3.1.2. Gelişim
Öykünün önemli anlarının sergilendiği, durumun daha karmaşıklaştığı gittikçe
artan merakı içeren orta bölüme gelişim denir. Karmaşıklığın yaratıldığı, çatışmanın
bir çözüme doğru sürüklendiği bunalımların, engellerin tehditlerin sergilendiği bir
bölümdür gelişim bölümü. Gelişim bölümünün en önemli öğesi çatışmadır. Öykülerde
çatışmalar dört şekilde işlenir:
 Duruk çatışma; kararlı bir eylem içermez. Mücadele gücü olmayan zayıf karakterler
tarafından gerçekleştirilir, istenmeyen bir durumdur.
 Sıçramalı çatışma; işlenen sorun çevresinde öyküye katkısı bulunmayan çatışma türüdür.
 Gelişmeli çatışma; güçlü istekleri olan, ne istediğini bilen, bunlara ulaşmak için kararlı
eylemler ortaya koyan kişilerin yaptığı çatışma türüdür.
 Önceden belirtilen çatışma; filmin başında muhtemel bir durum üzerine dikkat çekilerek
daha sonra adım adım bu çatışmanın gerçekleştirilmesi durumudur.
Çatışmalardan başka gelişme bölümü içinde başka öğelerde vardır. Bunlardan
bir tanesi düğümdür. Düğümler kısaca seyircinin “Şimdi ne olacak?” dediği
durumlardır.
3.1.3. Çözüm
Öykünün tamamlanıp olaylar dizisinde sergilenen sorunlar ve çatışmaların
belirgin, anlaşılır ilginç bir biçimde çözüme ulaştırıldığı bölümdür. Çözümde
filmin son görüntüleri ve sözleri izleyici açısından önem taşır. Bunlar çok iyi
düzenlenmemişse o ana dek elde edilen etki yok olabilir. Bu sebeple çözüm
sahnesinin çok abartılı ya da etkisiz olmamasına dikkat edilir.

3.2. Öykü Öğelerinin Düzenlenmesi
Senaryo yazarının en önemli görevlerinden biri öykünün öğelerini dramatik etki
yaratacak şekilde düzenleyerek çözüm noktasına ulaştırmaktır. Olay örgüsünü somut
ve görünür duruma öykünün kişileri getirir. Ancak burada yazar, öyküde kişiler için
var olan durumla, öykünün daha derinde ve temel düzeyde ilgilendiği konu arasında
ayrım yapması gerekir.
Öykünün tüm kişilerinin güçlü amaçları olmalıdır. Güçsüz kişiler, eylemlerinin
zayıflığı yüzünden seyirciye yeterli ipucunu vermez. Sonuç olarak dramatik eylem
yoksa seyirci izlediklerinden bir şey anlamaz, hoşlanmaz.

3.3. Bakış Açısı

Bir öykünün en iyi biçimde hangi bakış açısından verileceğini bilmek, yazar
adayları için ciddi bir sorundur. Olay örgüsünün, öykünün akışı üzerinde nasıl etkili
olduğunun bilinmesi, bakış açısının öykü anlatım öğesi olarak görülmesi, yazar
adaylarının ta sorunun üstesinden gelmesine yardım eder. Bakış açısına ilişkin temel
sorun şudur: Hangi bakış açısıyla anlatım, öyküyü izleyiciler için daha somut ve
dramatik yapar?
Deneyimsiz yazarların çoğu, bakış açısına ilişkin sorunla uğraşıp durur. Bunun
sebepi öykülerinin daha ilgi çekici olmasını sağlamak için çalışma anında, ilk bakış
açılarını değiştirmeleridir. Burada verilecek öğüt, öykünün akışıyla, izleyicinin
kendisini bütünleştirmesi gerektiğinin unutulmaması. Bakış açısındaki değişiklik,
istenen bütünleşmenin önüne geçiyorsa, söz konusu değişiklikler izleyiciyi öykünün
dışına iter.
"Hangi bakış açısı öyküyü en iyi anlatır?" sorusunun cevabını şu soru
çerçevesinde düşünmek gerekir: "Anlatımda şu bakış açısını kullanmak, izleyicinin,
öykünün akışına ya da sonucuna daha güçlü bir duyguyla katılımını sağlamaya
yardımcı oluyor mu?" Bir yazar, öyküsünü hangi bakış açısıyla anlatacağını seçmekte
özgürdür. Ancak öykü anlatımının tüm öğelerinde bilgili değilse gelişigüzel bir bakış
açısının kullanımı öyküyü güçlendirmez. Bu son açıklama, genç yazarların kulaklarına
küpe olacak bir uyarı...
3.3.1. Ana Kişinin Bakış Açısından Öykü
Çoğu senaryo, öyküyü kişilerden birinin bakış açısından anlatır. Anlatıcı
çoğunlukla, ana kişidir. Olaylar ana kişinin dışında başka bir kişi tarafından anlatıldığı
zaman ana kişinin iç dünyası konusunda fazla bilgi verilemez.
3.3.2. Üçüncü Kişinin Bakış Açısından Öykü
Kimi öyküler, yazarla ya da öykü içindeki bir kişiyle bağlantısı olmayan,
ustalıkla kullanıldığında kendini belli etmeyen, her şeyi gören, bilen, konuşan üçüncü
bir kişinin bakış açısıyla anlatılır. Bu üçüncü kişi kameradır. Önce yazarın sonra
yönetmenin istediği gibi davranır, dilerse kahramanın gönlünden, aklındangeçenleri,
dilerse davranışlarıyla ilgili düşünce ve yorumları aktarır izleyiciye. Ancak bu
düşünce ve yorumlar kalın çizilirse, öykünün anlatım birliği, akışı bozulur. Bu türün
önemli bir sakıncası gereği gibi kullanılmadığı zaman izleyicinin yaratıcılığını yok
etmesidir.

3.4. Temel Öyküleme Türleri
3.4.1. Yalın öyküleme
Öyküleme tekniği anlatılan öykü kadar önemlidir. Her film anlatım biçimine
göre öyküleme tekniği kullanılır. Bunun yanı sıra zorunlu olarak kalıplaşan öyküleme
biçimlerini kullanan türler de vardır. Örneğin, sinema ile herkesin öykü kurgusunu iyi
bildiği polisiye filmler. Cinayet işlenir, dedektif suçluyu bulmak için araştırmaya
başlar, ifadeler alınır. Sonunda suçlu bulunur. Bu tür filmler, ‘katil kim’ sorusuna
odaklanır. Sorunun cevabına ilişkin çabalar öykünün gelişimini sağlar.
3.4.2. Odağa Bir Sorun Yerleştirmek
Çok kullanılan bir öyküleme tekniğidir. Olayların merkezine bir sorun
yerleştirilir. İzleyici bu sorunun nasıl çözüleceğini bütün film boyunca merak eder.
Odaklanılan sorunun cevabının ne zaman ve nasıl açıklanacağı bu tekniğin can alıcı
noktasıdır.

3.4.3. Bir Sorunun Cevabını Aramak
Bazen de tüm film boyunca bir sorunun cevabı verilmeye çalışılır izleyiciye.
Tüm karakterlerin temel uğraşı bu sorunun cevabını önce meraklandırmaya sonra da
çözmeye yöneliktir. Bu tarz öykülemede beceri, sorunun cevabının ne zaman ve nasıl
vereliceğinde saklıdır. Cevap, “en uygun an”da verilmelidir.

3.5. Öyküleme Teknikleri
3.5.1. Dramatize Etme


Dramatize Etmenin Kuralları

Dramatize etmek, herhangi bir olayın, durumun, kurmaca ya da gerçek bir
öykünün seyircide heyecan uyandırmasını sağlayarak, dramatik biçimde işlemesi için
başvurulan yöntemlerin tümüdür.
Bir dram oluşturmak, çok ilginç ya da gerçek bir olayı anlatmak değildir;
Önemli olan, bu olayın dramatize edilmesidir. İşte bu sebeple, gazetelerde
karşılaştığımız olayların sinemaya uyarlanması sinemada istenen başarıyı
sağlayamamaktadır, çünkü anlatılan olayın gerçek olduğu için dramatik gücüne
güvenilir ve sonuçta olayın dramatik iç mantığı göz ardı edilir.
En basit bir olay bile uygun bir biçimde dramatize edildiğinde son derece
heyecanlı bir filme konu olabilir.
 Dramatize Etme Çalışması
Bir seyirci olarak dramatize etme ilkelerinden çoğumuzun haberi vardır. Çok
iyi bilmesek bile, örneğin komik bir öykü anlatırken bu ilkeleri saptayabiliriz. Şimdi,
sıradan bir öykü malzemesini, yaşadığımız bir şeyi dramatize etmeyi deneyelim (örneğin geçirdiğimiz bir gün). Başlangıçta dramatik olmayan, hatta dram dışı bir
malzemeyle nasıl bir çalışma yapılabilir? Bunu maddeler halinde şöyle
gösterebiliriz:
a) Yoğunlaşma: Hem öyküye bir birlik kazandırmak hem de seyirciye belli bir
bilgi vermek için konu yoğunlaştırılır.
b) Heyecan yaratılması: Öykü yansız bir biçimde değil, öykünün
kahramanıyla seyirci arasında bir özdeşleşme sağlayarak, heyecan uyandıracak bir
biçimde anlatılmalıdır. Bunun dışında öykünün kazanılacak ya da kaybedilecek bir
kavga, bir amaç içermesi de gerekir.
c) Şiddetlenme : Öykü boyunca yaşanan duygularla gerçekleşen durumlar
abartılmamalıdır.
d) Belli bir düzene göre sunma: Öyküdeki önemli olayların, öykünün süsü
olan ayrıntılardan ayrılması gerekir. Öyküde anlatılan her şeyin değişik bir önem
derecesi olmalıdır.
Yine bu doğrultuda anlatının yapısı kurulacaktır: Anlatı bölümlere ayrılacak,
öğeleri birbirinden ayrılarak anlatının içinde çeşitli düzlemler tasarlanacaktır. Öğeler
arasında bir seçim yapılmadan, her şeyi aynı düzlemde anlatan kişi başarısızdır.
e) Bir çizginin, eğrinin oluşması: Öykünün bir ilerleme çizgisi olacaktır,
öyküleme sırasında olayın önemli anlarına göre iniş ve çıkışları belirten bireyin
yapısı oluşacaktır (bu eğim genellikle yükselen bir doğrudur).
Bu saydığımız ilkelerin hepsini birden tek bir anlatıda uygulama zorunluluğu
yoktur; hatta bazen senaryoda bunların aralarından yalnızca birkaçını vurgulamak

yerinde olur. Bu kuralların sayısı az gibi gelebilir ancak kullanım biçimleri ve
birbirleriyle bir araya gelme ihtimalleri çok fazladır.
3.5.2. Bilgiler
Bir öykü anlatmak, bir olayın zaman ve mekân çerçevesini, kişileri,
kurumlarıyla ilgili çeşitli bilgileri aktarmak demektir. Bu bilgiler çeşitli yollardan
verilebilir. Bunlar dış ses, flash back olabileceği gibi daha başka bir yöntem de
bulanılabilir. Burada önemli olan bilginin aktarılmasında uygun yöntemin
seçilmesidir. Seyirciye verilecek olan bilgiler büyük bir özenle seçilmelidir. Bu seçim
iyi yapılırsa öykü ilginçleşir. Bu bilgiler genellikle senaryonun giriş bölümünde
verilir, ancak bütün oyun boyunca sürer. Senaryonun ileri aşamalarında verilecek bilgi
özenle saklanmalıdır. Bilginin doğru zamanda verilmesi izleyenlerin
heyecenlanmasına sebep olacaktır. Seyirciye verilecek bilginin miktarı bu yüzden
sınırlı olmalıdır.
Filmlerde bilgiler bazen açıkca değil, üstü örtülü olarak izleyiciye verilir; buna
da örtük bilgi denir. Örneğin, bir odada uyumakta olan adam o odanın sahibi olduğunu
belirtir. Ancak bazen de bu durumlarda karşıt bir bilgi verilerek seyirci şaşırtılır.
Bunun da dramatik etkiyi arttırması söz konusudur.

3.5.3. Eksilti, Temel Eksilti
Senaryolarda sık başvurulan bir yöntem de eksilti, yani öykünün bir parçasının,
bir anının ya da bir ayrıntısının bilinçli olarak atlanması ve seyircinin bu eksik
parçaları aklından birleştirmesine dayanan yöntemdir.
Eksiltilerin birçok işlevi vardır:
a) Öykünün ritmini hızlandırır, öyküyü canlandırır. Belli bir sahneyi oluşturan
tüm etkenleri seyirciye gösterme zorunluluğu yoktur. Örneğin, bir kavga sahnesi
yalnızca kızgın bir anında ya da bir sonuca ulaşmadan hemen önceki durumuyla
gösterilebilir. Bir filmde bazı geçiş sahneleri, giriş, gelişme ya da çözüm vb. gibi
anlatıyı ağırlaştırabilecek ve seyircide bir fazlalık ve hareketsizlik izlenimi
uyandırabilecek sahnelerde özellikle eksilti yapmaya özen gösterilir.
b) Eksiltiler seyirciye bazı sürprizler hazırlamaya da yarar. Bunun en klasik
örneği, konuşmalarını seyirciye aktarmadan kişilerin görüntülendiği sahnelerdir.
Burada yapılan eksiltinin temel işlevi seyircinin olan biteni konuşulanı tahmin etmesi
ve sonunda bir sürprizle karşılaşmasıdır.
c) Bazen bir oyun kişisi, öyküye yeni katılan kişiye seyircinin bildiği şeyleri bu
eksiltiler sayesinde iletir.
d) Son olarak, atlanan süre ya da ayrıntının filmin içinde önemli bir işlevi
varsa (örneğin bir bilmecenin en önemli düğümü olabilir), temel eksilti dediğimiz
eksilti tekniğine başvurulur.
3.5.4. Gerilim/Sürpriz/Şaşırtmaca
Gerilim filmlerinin usta yönetmeni Alfred Hitcok, bir söyleşide gerilimle sürpriz arasındaki ayrımı şöyle açıklıyor: "Son derece masum bir sohbet yapıyoruz.
Şimdi, aramızdaki şu masanın altında bir bomba olduğunu varsayalım. Ortada
hiçbir şey yokken ansızın 'bom!' ve bir patlama... izleyici şaşırıyor. Biz bu
şaşırtmacanın öncesinde izleyiciye son derece sıradan, hiçbir özelliği olmayan bir
sahne gösterdik. Şimdi bir gerilim durumu oluşturalım: Masanın altına bir bomba
konmuş ve izleyici bunu biliyor. (...) izleyici, bombanın saat l'de patlayacağını da
öğrenmiş; şu anda saat bire çeyrek var; dekorda bir duvar saati yer alıyor. Böyle

durumlarda, aynı sıradan konuşma birdenbire ilginçlik kazanır, çünkü izleyicinin
olaya katılımı vardır. (...) Birinci durumda izleyiciye patlama anında on beş saniyelik
bir şaşırtmaca yaşattık, ikinci durumdaysa on beş dakika boyunca bir gerilim yaşar.
Buradan varacağımız sonuç, seyirciyi her seferinde durum hakkında olabildiğince
bilgilendirmek gerektiğidir. Bazen de senaryoda yer alan sürpriz etkisi bir eğlencelik
olarak kullanılabilir."
3.5.5. Seyircinin Tahminleri
Bir öykü anlatmak demek, seyircide geçmiş ve özellikle gelecek hakkında
merak uyandırmak demektir. Seyircinin filmde olup bitecekleri tahmin etmeye bir
eğilimi vardır. İşte senaryo yazarının becerisi bu tahminlere imkân sağlamaktır.
Bunun için senaryo yazarı seyircide bir merak uyandırmalı ve seyircinin düşüncelerini
yönlendirmelidir. İşte bu sebeple bir senaryo, öyküyle ilgili çeşitli bilgiler, sırlar,
sorular, gerilimler, tehlikeler, bekleyişler, yanıltıcı ipuçları içermelidir.
Aynı zamanda da seyircinin dikkati yalnızca bu olay üzerinde
yoğunlaştırılmamalıdır. Bunun dışında bir başka olay, bambaşka bir biçimde ve
zamanda meydana gelmeli ve seyirciyi şaşırtmalıdır.
3.5.6. Yerleştirim
Yerleştirim filmin ileri evrelerinde konuya katkıda bulunacak kişi, ayrıntı, olay
veya başka şeyin filmin hareket eksenine yerleştirilmesidir.Bunlar bir kişinin
giydikleri, iki yer arasındaki mesafe, bir topluluğun üyeleri arasında yer alan bir kişi
ya da kişilerden birinin belli bir nesneye olan zaaf gibi filmin başında önemli bir rolü
olmayan öğelerdir. Yerleştirim seyirciye hissettirilmeden yaptırılmalıdır.Başka bir
deyişle seyirci bir ayrıntının film içinde sonradan işe yarayacağını hissetmemelidir.
Ayrıca yapılan yerleştirmeler işe yaramalı ve bir sonuca ulaşmalıdır. Senaryo yazarı
da yaptığı yerleşimleri unutmamalıdır.
3.5.7. Aldatmaca
Senaryolarda sık başvurulan yöntemlerden biri de aldatmaca dediğimiz
seyirciyi, tahminlerini başka bir yöne çekerek iyice şaşırtmak amacıyla başvurulan
senaryo hileleridir. Örneğin, kendi hâlinde bir adamı, senaryo yazarı, kuşkulu ve
karanlık bir adam gibi gösterir. Seyircinin tüm ilgisi olay sırasında bu adam üzerinde
yoğunlaşmışken, olayda seyircinin daha yakından tanıdığı bir başka kişinin parmağı
olduğu ortaya çıkar.
3.5.8. Kişilikler
Filmde rolü olan kişilerin görünüm ve davranışlarını oluşturan ayrıntıların
tümüdür. Sinemada, edebiyatta olduğu gibi kişilere yalnızca belli birtakım
düşüncelerin verilmesi sözkonusu değildir.
Kişileştirmenin temel öğeleri şunlardır:
Kişinin yaklaşık yaşı ( fiziksel görünüş, kişinin sözlü ya da görsel olarak
verdiği bir bilgi ya da bir doğum günü bahanesiyle belirtilebilir).
Kişinin toplumsal konumu (aile içindeki yeri, konumu, uğraşıları; Vale'in
deyişiyle "Bir kişinin mesleği dış görünüşünden anlaşılmıyorsa, filmde
olabildiğince erkenden bu mesleği belirtmeliyiz.").
Kişinin diğerleriyle olan ilişkileri (aile, arkadaşlık bağları).
Diğer kişilerin bu kişiye göre davranışları.
Bazen de kişinin gizlenen geçmişi.
 Karakterin Hareketle Gösterilmesi

Filmlerde kişinin karakteri anlatılmamalı, kanıtlanmalıdır. Karakteri
hareketler aracılığıyla göstermeliyiz. Bunun için de filmde, olayın akışını
değiştirecek kadar önemli değil de, sözkonusu kişinin bazı özelliklerini ele
verecek küçük olaylar yaratılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında sinemanın
davranışçı bir sanat olduğunu görüyoruz. Kişilerin karakterleri genellikle filmin
başında, küçük olaylar aracılığıyla gösterilir. Bazen de bir kişinin portresi zıt,
hatta birbiriyle çelişen davranışlarla, seyirciye bir "bilmece" gibi sunulur.
 İkincil Kişilerin Karakteri
Yeni senaryo yazmaya başlayanların en sık düştükleri yanlış, karakterleri
gerektiği gibi oluşturamamalarıdır. İyi filmleri kötülerinden ayıran başlıca özellik
ikincil kişilerin karakterleridir. Filmdeki sekreter, sekreterden başka bir şey
olmamalıdır. Buradaki anlamıyla karakter demek, bir sekreter kişiliğinin öyküde tek
ve özel bir yeri olması demektir. Öte yandan, karakter yalnızca kişinin mesleğiyle ve
öyküdeki işleviyle tanımlanamaz. Biz, daha da ileri giderek, karakterin öykünün
temel gereksinimleri dışında ve kişinin işlevselliğinden çok daha ileri bir noktada
bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bir senaryoda değişik kişilerin karakterleri arasında zıtlıklar yaratılarak, aynı
durum karşısında bu kişilerin değişik tepkileri gösterildiğinde filmdeki karakter
ayrılıkları daha iyi vurgulanır.
 Kişiliğin Bölüştürülmesi
Bir kişinin karakteri bir defada açıklanmamalıdır. Film boyunca belli bir süre
içinde, hatta bazen de senaryo süresince kişiliği oluşturan özellikler birer birer
sunulmalıdır. Bu, senaryonun bazen dramatik bir malzemesi de olabilir. Örneğin,
kişinin mesleğiyle ilgili, özel ya da aile hayatıyla ilgili bazı sürprizler yapılabilir. Buna
karşılık, kişiliğin temel özellikleri, yani öyküde kişinin işlevini oluşturan özellik
filmin başında sözkonusu kişinin göründüğü ilk andan başlayarak seyirciye
verilmelidir. Eğer bir kişinin temel özellikleri filmde çok geç kesinlik kazanırsa,
seyircinin bu belirsiz ya da belirlenememiş kişiliğe karşı kayıtsız kalma tehlikesi
vardır.
Aynı şekilde, iki kişi arasındaki ilişkiler (aile bağları, cinsellik) sözkonusu
olduğunda da bu tür belirsizliklerden kaçınmak, diğer yandan da seyircide bu ilişki
hakkında daha çok şey öğrenme isteği uyandırmak gerekir. Senaryo gereği bilinçli
olarak bir belirsizlik yaratılmak isteniyorsa, bu belirsizlik özenle kurulmalıdır.


Karakteri Belirleyen Ayırıcı Özellikler

Tikler, hareketler, tipik replikler, bazı tepkiler, giysilere özgü bir ayrıntı, bir
aksesuar vb ayrıntılar filmde çoğu kez ikinci nitelikli kişileri diğerlerinden ayırt
etmeye yarar. Bu tür ayrıntılara tikel özellik denir. Bazı yazarlar her film kişisinin
böyle bir takım ayırıcı özellikleri olması gerektiğini savunurlar.
3.5.9. Karşıtlıklar
Genelde bir şeyi anlatmak için çok sık başvurulan bir yöntem de karşıtlıklar
yaratmaktır. Davranışların, karakterlerin, durumların arasında karşıtlıklar yaratarak
seyircinin bunları daha iyi değerlendirmesi sağlanır. Böylece filmde yeni kişilikler,
birbirine koşut ya da birbirini tamamlayan durumlar yaratılabilir. Bu karşıtlıkların
temel işlevi, bir özelliği belirginleştirmektir.
Bir karşıtlığın filmde etkin olabilmesi için, yalnızca kişiler, mekânlar ya da
durumların birbirlerinden farklı olması yeterli değildir. Bunlar arasında bazı ortak
noktalar da olmalıdır. Kişiler arasındaki ortak özellikler ne denli çok olursa , belli

durumlar karşısında aralarındaki davranış ayrılıkları o denli başarılı gösterilir.
Karşıtlıklar kurma senaryonun tüm özellikleri için geçerli bir yöntemdir; mekânlar,
düşünceler, sahneler, türlü senaryo teknikleri vb.
3.5.10. Soluklanma, Dinlenme
Dinlenme sahneleri gerilim veya komik sahnelerden sonra izleyicinin
heyecanını gidermek ve onu sakinleştirmek amacıyla araya konulan sıradan
sahnelerdir. Başka bir deyişle filmin genel akışının dışında ona ters düşen sahnelerdir.
Güldürü filmlerinde tam tersine oyun kişilerine ciddi bir hava veren heyecan
sahnelerinin kullanımı buna örnek gösterilebilir.
Filmlerde yer alan soluklanma sahneleri iyi dengelenmiş bir öykünün
vazgeçilmez öğelerindendir. Bu sahnelerin amacı, komik ya da dramatik doygunluğa
ulaşması sonucu filmin güldürü ya da heyecan öğesinin zayıflamasını önlemektir.
Ciddi konulu hatta trajik filmlerde seyirciyi dinlendirmek amacıyla kullanılan bu
sahneler genellikle mizah yönü olan, gerilimsiz ve kişisel bir konunun işlendiği
sahnelerdir.
Gerilim veya komedi sahnelerini sürekli aynı noktada tutmak imkân dışıdır. Bu
sorunu aşmak amacıyla senaryo yazarları zaman zaman dinlenme sahnelerine
başvururlar. Dinlenme sahneleri seyircinin ilgisini ayakta tutmaya yardımcı
sahnelerdir.
3.5.11. Uzatma Noktası
 İşlevi
Bir sahnenin uzatılması, bir ayrıntının, bir "gag"ın, anlam yüklü bir repliğin
(örneğin bir tehdit) üzerinde kalan ve böylece sözkonusu sahnede yer alan heyecan,
endişe, bekleyiş gibi duyguların etkisini sürdürmeye ya da bundan sonra meydana
gelecek bir olayı bildirmeye yarar.
Biz bu sahneleri tıpkı müzikte bir parçanın son notasının istendiği kadar
uzatılmasına benzetiyoruz. Sinemada bu tür uzatmalar olmasaydı, sahneler çok düz
ve kuru olurdu. Ancak şunu da unutmamak gerekir, her sahne için bir uzatma işlemine
gerek yoktur.
Filme zaman zaman bir yumuşaklık vermek, sahnelerin birbirini mekanik
biçimde izlemesini, hatta üst üste yığılmasını engellemek gerektiğinde başvurulan bu
uzatma sahneleri, bir anlamda bize dramatik eğrinin yerlerini belirler; böylece
yükselen film çizgisinin neresinde olduğumuzu öğreniriz. Bu sahnelerin bir diğer
işlevi de öykünün "noktalama işaretlerini" meydana getirmeleridir. Bir noktalama
işaretinin cümlenin anlamını olduğu gibi değiştireceğini unutmamak gerekir.
 Vurgulamalar
Bazen uzatılan sahnelerde yazar, bir cümlenin, bir ifadenin ya da bir hareketin
altını çizmek ister; bunun için de tıpkı bir noktalama işareti gibi gürültüler, ezgiler,
efektler kullanılır. Bununla ilgili olarak, beklenen ve tehlikeli bir anın geldiğini
bildiren guguklu saat örneğini vererek bu sahnelerin de bir hazırlık gerektirdiğini
belirtir. Melodramlarda ya da korku filmlerinde tüyler ürpertici açıklamaların
yapıldığı ya da kahramanın sonsuza dek sürecek bir yemin verdiği sahnelere eşlik
eden gök gürültüleri de birer vurgulama örneğidir.
 Heyecan Sahneleri

Sinemada "heyecan sahneleri" televizyon dizilerinin son bölümlerinde yer alan
gerilim, heyecan ya da bir sır içeren sahnelerdir. Genellikle bunlardan hemen önce,
araya bir reklam spotu girerek seyirciyi soluk soluğa bırakır. Bu uzatma sahneleri dizi
filmlerin başladığı zamandan beri (çizgi film, fotoromanlar, sessiz sinema dizileri)
okuyucunun ya da seyircinin, anlatılanın devamını merak etmesini sağlayacak
biçimde geliştirilmiştir.
Televizyon filmlerinde heyecan sahnelerinin senaryoda bir özel durumu ya da
belli bir hareketi göstermesi zorunlu değildir; çoğunlukla filmin yönetim aşamasında
kamerayla da bu tür sahneler yaratılabilir (endişeli bir yüzün yakın plan çekimi,
görüntünün donması, bir ayrıntının zoomla gösterilmesi, gerilimli bir müzik).
Heyecan sahnelerinin en klasik örneği, kahramanlardan birinin çok büyük bir
tehlikeyle karşılaşacağını bildiren ya da kahramanın mücadele edişini, tutuklanışını
vb. gösteren sahnelerdir. Bir başka örnek de bir sırrın (bir nesne ya da bir insanla
ilgili olabilir) açıklanışını gelecek bölüme bırakan bilmeceli sahnelerdir. Seyirci
böylece bilmecenin çözülmesini ya da sorunun cevaplanmasını umarak gelecek
bölümü iple çekecektir.
3.5.12. Yinelemeler
Bir olayın, bir bilginin, bir karakter özelliğinin senaryoda yinelenmesi anlatının
etkin olabilmesi için başvurulan etkin yöntemlerden biridir.
Yinelemelerin başlıca işlevleri şunlardır:
a) Öncelikle anlatı için gerekli bazı bilgilerle bazı verilerin (ortam, karakter,
duruma ilişkin veriler) filme daha sağlam yerleştirilmesini sağlar. Bilindiği gibi
sinemada en çabuk unutulan öge bilgidir. Bunun için de hem senaryoyu bilgiye
boğmamak hem de anlatan için önemli olan bilgileri sık sık yinelemek gerekir.
Yalnız, müzikte olduğu gibi sinemada da yinelemeler değişik tonlarda olmalıdır:
Böylece anlatı akıcılık ve canlılık kazanır. Hitchcock'un filmlerinde, gerekli
bilgilerin yinelemelerle çok sağlam bir biçimde seyirciye verilmesi dikkati
çekmektedir.
b) Ayrıca yinelemeler, seyirciye filmin birliğini hissettirir. Değişik bölümler
arasında gereken bağın kurulması için en etkin yöntemlerden biri de yinelemedir.
Yineleme öğesi, müzikte çok etkin bir rol oynar. Yinelemeler her şeyden çok birlik
izlenimi uyandırmaya yarar.
c) Son olarak da yinelemeler seyirciye bir şeylerin değiştiği duygusunu verir.
Bir topluluk ya da bir çiftin hayatından alışılmış bir sahnenin yinelenmesi, zamanla bu
bireyler arasında nelerin değiştiğini daha iyi gösterebilmenin etkin bir yoludur.
3.5.13. Yinelemeli “Gag”ler
Yinelemeli gag’ler, bir davranışla ya da dekorla ilgili sözlü ya da görsel nitelikli
eğlendirici ayrıntılardır: Film boyunca yinelenen bu gag’ler amacı, değişik aralıklarla
dozu giderek artan bir kahkaha tufanı yaratmaktır. Yinelemeli gag’ların en son
kullanıldığı sahneyi (genellikle de filmin son sahnesi) bir "dönüş" sahnesi izlemelidir.
Filmin sonundaki dönüş genellikle durumun umulmadık bir biçimde ters yüz
olması demektir. Sürekli tokat yiyen adamın sonunda tokadı patlatması, sürekli hak
yiyen adamın hakkının yenmesi gibi...

SENARYO İÇERİĞİ

11.HAFTA
TİP VE KARAKTERLER
Öyküyü oluşturan öğelerin başında insan öğesi gelir. Kahramanları bitkiler,
hayvanlar bile olsa anlatılan yine insandır, insana yönelik mesaj verme kaygısıdır.
İnsanı tanımak; yazınsal türlerin olduğu kadar, görsel türlerin de işlevidir.
İnsanoğlunun iç ve dış dünyasını daha iyi tanıtmaya olanak sağlayacak hayatlarla
okurun ve izleyicinin insanları tanımak ile ilgili dağarcığı gelişecektir.
Kişilik, bir insanı diğerlerinden ayıran, davranışlarını belirleyen, toplumsal
kimliğini kazandıran tinsel yapı öğesidir. Başka bir deyişle, bir kişi; duygu, düşünce,
davranış, değer ve özelliklerinin toplandığı tinsel yapı öğesiyle kendisini diğerlerinden
ayırt ediyorsa, toplum içinde özgün bir durum kazanabiliyorsa, şahsına münhasır
kişilik özelliklerine sahiptir demektir.
İnsanın değerleri, alışkanlıkları, algı ve tepkileri, güdüleri, eğilimleri, vb.
özellikleri, kişilik yapısı içinde yer alır ve toplumsal kimliğine biçim vererek, şahsın
belli bir görünüm kazanmasını sağlar. Kişiler hakkında konuşurken, çoğu kez onların
etkili en belirgin yanlarını örneğin, sabırlı, kararsız, cimri, cömert, kıskanç, sinirli, vb.
özelliklerini “kişilik özelliği”olarak belirtmez miyiz?
Bu genel açıklamayı sinema diline göre açıklayacak olursak: Kişilik, filmde rolü
olan kişilerin görünüm ve davranışlarını oluşturan ayrıntıların tümüdür. Konulu
filmlerde, öykünün gerekli olan temel öğelerden biri, insanın kişiliği (karakter)'dir.
Kişiler görüntünün canlı öğesidir ve filmde görünüşleri, davranışları, devinimleri,
konuşmalarıyla öngörülen belirli amaçları gerçekleştirirler. Film öyküsünde, dramatik
yapıyı (öyküleme) kişiler oluşturduğundan, kahramanlara kişilik verilmesi gerekir.
Yaratacağınız kişiler teknik olarak yalnızca bir ses yükseltici, yalnızca konuşan bir
ağız, devinen bir beden olmamalıdır.
İnsan öğesinin, sinema sanatında, çok önemli yeri vardır. Bu öğenin
özelliklerinin dikkatle saptanmasını gerekir. Bu özellikler, film kişisinin işlenişinde
gerekli olan kuralları ve yöntemleri belirler.
Konulu filmlerde, televizyon dizisi ya da televizyon ve tiyatro oyunlarında iki
tür kişi ile karşılaşılır. Bunlardan birincisi “kişilik (karakter)”, diğeri ise “tip”tir.
İlerleyen sayfalarda daha ayrıntılı tanımlanacak olan kişilik, derinlemesine ele alınan;
kendine özgü özellikler içinde tinsel gelişimi olan bireydir. Kişilik, kişinin dış
görünüşünün ötesinde, anlamı sağlayan iç yaşamıyla belirginlik kazanır. Örneğin,
günlük yaşamdaki bir sekreter, yalnızca görevini yapan kişidir.
Öyküde kişinin yalnızca mesleğiyle, öykü içindeki yeriyle tanımlayıp, birtakım
belli kalıplarla, düşüncelerle verilmesi yeterli değildir. Daha ötesi, kişiliğin öykünün
temel gereksinimleri dışında, kişinin “işlevselliğinden” daha ileri düzeyde
bulunduğunu söylemek gerekir. Senaryoda yer alan sekreter, senaryodaki anlamıyla,
öyküde tek ve özel yeri olması nedeniyle kişiliktir. Ancak kişiliğe doğru geliştirilme

olanağı olmayan, donuk ve kalıp kişilere kesinlikle tip denilir
Senaryoda insan öğesini geliştirirken “kişilik” ve “tipi” birbirine karşıt
yöntemlerin ürünü olarak düşünmemek gerekir. Kişiliği olumlu, tipi olumsuz bir
yaratım olarak görmeyin. Tip ve kişilik, film kişilerinin ele alınmasında yalnızca bir
ayrımdır. Öykü içinde, tip olsun, kişilik olsun ortak özelliklerde birleşir. Her kişilikte,
tipik özellikler bulunur; her tipin de izleyicinin hayal gücüne yönelen kişilik uzantıları
vardır. Tipi, verilen durum ve ilişkiler dışında; göstereceği tepki, takınacağı tavırla da
düşünmeniz gerekir. Kişilik özelliğine giden bu yönelimle tipi geliştirme olanağı
kazanırsınız.
Kişiliğin, tipin ayrıntılarla donatılıp geliştirilmişi olarak düşünülmesi, iyi çizilen
bir kişinin, kişilik mi, tip mi olduğu hakkında kesin bir ayrım yapılamayacağını
gösterir. Aynı biçimde, çeşitli ayrıntıları verilen, ama ayrıntıların tipik yönü
belirlenmeyen kişiyi, kişilik (karakter) olarak görmek doğru değil. Böyle bir kişilik
çok özneldir ve özel kişiliğinin dışında, ilgi çekici olmayan bir film kişisidir. Kısaca,
ister tip, ister kişilik olsun, , "bütün büyük kişilikler tipik değil midir? Hamlet'in çok
bireyselleştirildiği kabul edilir. Oysa onda kendimizden bir şeyler bulmasak onunla
ilgilenir miydik?" der, Eric Bentley.

1.1. İşlevlerine Göre Tipler
1.1.1. Evrensel Tipler
Bu kişiler her çağda ve her yerde görülen, rastlanılan, soyut genel değerlerin ve
değişmeyen insan özelliklerinin simgesidir.
Tüm toplumlar için her zaman geçerli olan evren güçlerini, toplum değerlerini
ve insansal gerçekleri temsil ederler. Evrenin devinimini sağlayan karşıtlık ve
çatışmaları gerçekleştirdikleri gibi, denge ve uyumunu da sağlarlar. Sorumluluk,
özgürlük, yiğitlik, erdem, iyilik gibi etik; güzellik, hoşluk, incelik gibi estetik
değerleri gösterir; kıskançlık, öfke, kin, sevgi, tutku gibi insansal gerçekleri belirlerler.
Örneğin, üvey ana, kıskanç kız kardeş, yaşlı koca, cimri gibi.

Fotoğraf 1.1: Cimri

1.1.2. Toplumsal Tipler
Belli bir çağın, dönemin toplumsal koşulları, bir inanç, iş, uğraş, bir kültür
çevresinde görülür. Çeşitli toplum birimlerinin ve kurumlarının üyeleri, toplumsal
ilişkilerdeki karşıt güçleri simgeleyen kişilerdir. Toplumsal yaşamın dramatik ve
komik yönlerini canlandırırlar. Toplumsal tipler, toplumun portresini çizerek,
toplumun genel özelliklerini somutlaştırdıkları kadar, toplum sorunlarının temel
öğelerini belirlemekte de kullanılır. Örneğin falcı, üfürükçü, yobaz, tefeci, züppe,
dedikoducu gibi.
Bu genel ayırım, daha özele indirgenebilir.

1.1.3. Psikopatolojik Rahatsızlığı Olan Tipler
Çeşitli kompleksler, hastalık aşamasına varan dengesizlikler, kişisel yazgısı ve
çevresiyle çatışma gibi insanların tinsel özelliklerinin bir ya da birkaçını gösteren
kişilerdir. Bu olgu açısından bakıldığında bu kesimdeki her tipin “psikopatolojik”
yönden hasta (sağlıksız) olduğu görülür. İç çatışmalarıyla dramatik durum

yarattıklarından, film ve dizilerde bu tiplere sık rastlanır.

Fotoğraf 1.2: Psikopatolojik rahatsızlığı olan tipler, günümüzde gittikçe
artan bir şekilde senaryo yazarları tarafından konu edilmektedir.

1.1.4. Hayal Ürünü Tipler
Hayalden uydurulan ya da masallardan, efsanelerden aktarılan tiplerdir.
Doğaüstü güçler, soyut düşünceler bu tiplerle verilir. Yaşam hakkındaki görüşlerini
simgeler; filme hayal ve güzellik boyutu katmakta kullanılır.

Fotoğraf 1.3: Hayal ürünü tipler, izleyiciler tarafından her zaman ilginç bulunmuştur

1.1.5. Tarihsel Tipler
Yaşamış ve tarihe geçmiş oldukları için ilginç, inandırıcı ve belirli işlevi olan
tiplerdir. Ne denli öznel bir yorumla ele alınırsa alınsın, tarihsel olaylardaki yerleri ile
tipiktirler. Destanlardan alınan tipleri de aynı küme içinde görmek gerekir.

Fotoğraf 1.4: “Hacıvat ile Karagöz Neden Öldürüldü?” filminden tarihi karakterler

1.1.6. Dondurulmuş Tipler
Önceden gerçekçi bir gözlemle saptanan ama zamanla kalıplaşan tiplerdir.
Toplumların gelişimi sonucu, yaşamla ilintileri pek yoktur. Komik ve dramatik öğe
olarak, belirli işlevleri olduğundan kendilerini yaşamın gerçeği adına değil, sanatın
kendine özgü gerçeği adına kabul ettirirler.

1.1.7. Tip Değil, Koşulların Oluşturduğu İnsan (Çağdaş Anlatı)
Çağdaş anlatımı olan filmlerde; geleneksel anlatımdaki, ön gözlem ve bu
gözlem sonuçlarından genelleme ve soyutlama yapılarak belirlenen tip yerine,
“koşullara göre oluşan insan” kavramı öne çıkar. Bu insan, kendi içinde çelişkilidir.
Çelişki ise, toplumdaki güçlerin çelişkili özelliğini belirlemesi açısından anlamlıdır ve
kişinin olduğu kadar, toplumun da gelişim doğrultusunu gösterir.
Bertolt Brecht, geleneksel anlatıdaki “tipik” özellik yerine “tavır” kavramını
ileri sürer. Brecht, kişileri, insansal özellikleri değişmeyen bir anlatım aracı olarak
değil, çeşitli durumlara karşı takındıkları tavırları ile ele alır. Kişinin bağlı olduğu
sınıfın belirgin eğilimlerini bu tavırlar belirler. Duruş, devinim, ses tonu ve konuşma
biçimi, belirgin tavrı saptar ve kolay anlaşılacak biçimde stilize eder. Ama kişiyi
yaratan, toplumdaki işlevi olduğundan, kişi tamamlanmış bir portre değildir ve işlevi
değiştikçe kişinin tavrı da değişir. Önceden saptanan bir genellemeyle, kişiyi
geleneksel anlatımda olduğu gibi dondurmak olanaksızdır. Bertolt Brecht’e göre tipik
olan; ne kadar silinse, ovulsa döküldüğü yerden çıkmayan bir yağ lekesi gibi değildir.
Brecht, davranışları ile var olan kişiyi açıklarken de; "asıl sorun, o kişinin belli
durumlarda nasıl davranacağı sorunudur." der.

1.2. Kişilik (Karakter)

1.2.1. Kişilik ve İşlevleri
Kişilik yaratımı roman ve tiyatrodan sinemaya gelen bir öğedir. Her sanat dalı
kişinin yalnızca tipik yönünü değil, karmaşık ve anlaşılması zor, karakterini de
yansıtmaya gereksinim duyar. Bu durumda, kişi ayrıntılı bir, birey portresi olarak
sunulur. Bunun için de kişilik (karakter) çizim yoluna başvurulur. Kişilik; öyküde
işlevi açısından özellikle sivriltilen, tipik özellikleriyle yetinmeyen, türlü insansal
ayrıntılarla donatılan bir kişidir. Tıpkı tip gibi, kişiliğin de, öykünün (filmin)
olaylarını geliştirmek, düşünce öğesini iletmek gibi bir görevi vardır. İnsansal
özellikler, bu görevi gerçekleştirebildikleri sürece kişiyi zenginleştirir.
Tipleştirmedeki gibi abartma, sivriltme, doruk noktasına çıkarma, öznellikten
bütünselliğe geçme gibi tipik yönler olmadığı için, kişilik yaratımı, değişik bir
yaklaşımla gerçekleştirilir. İlerleyen sayfalarda ayrıntılı göreceğiniz gibi bu yaklaşım
kişiyi; fizyolojik, sosyolojik, psikolojik tüm boyutlarıyla tanımayı gerektirir. Kişinin
filmde kişilik olarak ele alınması, dış görünüşü yanında insansal, toplumsal özellikleri
ve tinsel gerçekleri ile dengeli bir biçimde belirtilmesi demektir. Yazar, insanlık ve
toplum hakkındaki görüşünü yansıtmak üzere seçtiği tipe oranla kişiliği, insanı çok
yönlü canlılığı ve aynı zamanda en gizli gerçekleri ile verir.
Ancak, kişiliği içeren filmlerin de tek amacının, tüm yönüyle bir insan portresi
sunmak olduğunu söylemek doğru değildir. Film öykülerinde; tek bir yönüyle, tek bir
doğrultuda gelişen kişiler ağır basar.
Kişinin kişilik yapısı, çeşitli olaylar karşısındaki yönelimleri ile tepkilerine
ilişkin çok değerli ipuçları, gözlem, araştırma, inceleme ve hayalgücü bir araya
getirildiğinde elde edilir. Bu çalışma sonunda, kişiliği oluşturan özellikler, tipte
olduğu gibi, öz ve vurgulu olana indirgenmese bile yine de bir elemeden geçirilir.
Gereksiz ayrıntı, tip için olduğu kadar kişilik için de zararlıdır. Yazarın kişiliği
oluşturacak bileşimi yapması için, psikolog veya sosyolog olmasına gerek yoktur.
Nedeni, bireyin kişiliğinin, güncel yaşamdaki gibi, filmlerde de durağan değil,
devingen olmasıdır. Bir insanın kim olup olmadığını bilmek yetmez. Niçin öyle
olduğunu ya da olmadığını da bilmek gerekir. Her biri kendi içinde inandırıcı, tipik
olan çeşitli özellikler, belli durumlar ve olaylar bir araya getirilir ve ortaya bir sentez
çıkar. İşte “kişilik”, bu karmaşık bileşimin sonucudur.
Kişilik; tipik ve inandırıcı özellikleriyle genel, bu özelliklerin yazarın amacına
uygun yeni bir bileşimde kullanılmasıyla özel olan kişidir. Genel yanı ile gerçeğe
yaklaşır, inandırıcı olur; özel yanıyla hayranlık uyandırır.
Kişi hakkında, izleyicinin istediğinden çok daha fazla bilgi verilmesini isteyen,
kişiler için tam bir geçmiş öyküsü yazılabileceği görüşünde olan yazarlar, okullar
mevcuttur. Bu yönelimle, her bir yaşam için, 'tıpkı bir annenin günlüğü gibi', ne oldu,
ne bitti, nerede yaşar vb. gibi, ayrıntılı çalışma yapılır. Amaç, bu ayrıntılı bilgilerin
öykünün gelişiminde, kişilerin yaşamının sergilenmesine yardımcı olmasıdır. Bu
konuda bilimkurgu ve fantezi yazarı Roger Zelazny'nin2 çalışma yöntemidir. Zelazny,
tüm kahramanlarına, hepsini senaryo öyküsüne koymadığı ilginç dipnot biçiminde
geçmiş öykülerini yazar. Öyküsünü yazarken, kişilerin bu geçmiş öyküleri onun
yararlı bir başvuru kaynağıdır.

1.2.2. Senaryoda Kişiliğin İşlenmesi
 Bir kişilik hakkında bilgilenme için iki yol vardır:
 Fiziksel devinimleri,
 Kendisinin ya da diğer kişilerin, hakkında söyledikleri
Sözcükler dışında, kişinin fiziksel devinimleri de yüksek sesle konuşur. Fiziksel
devinimlerle kişiler, kendileri hakkında ya da diğer kişilerin söylediklerinden çok şey

söyler. Kederli ve dramatik masallarla kulaklar doldurulmak istenmezse, kişiye
(kadın/erkek) o zaman küçük ya da büyük bir şeyler yaptırılır. Bu tekniği kullanmak
zordur, ama doğru kullanıldığında çok etkilidir ve öykünün ileriye doğru yönelimini
sağlar. Dikkat edilecek olursa, bu yöntem kişinin geçmişini anlatmaya karşı değildir.
Bir kişinin geçmişi hakkındaki bilgi; niçin, ne ya da neler yapacak-yapmayacak gibi
durumlar, diğer bir kişiyle açıklanır. Bu, yalnızca konuşmayı kullanarak sonuca giden
öykülerde kullanılır.
Her ne kadar, önceden kişileştirme çalışması yapsanız da kişilik hakkında var
olan şeyleri, söyledikleri ve yaptıklarını yazarken bulmaya çalışın, varlıklarını
açıklamalarına izin verin ve o zaman, belki kendi kendinize; "hayret, A. hakkında
bunu bilmiyordum, kullanabilirim” diyebilirsiniz. Senaryoda bunu bir damla olarak,
kişilik gelişimi aşamasında kullanabilirsiniz.
Bir başka yaklaşım, sıradan kişileri yazar iken, kendinizi kısıtlamayıp, onlara
olağanüstü gerçek dışı yaşam yaratmanızdır. Bu yaklaşımda, kişiler çok iyi işlenmiş
görülebilir ama işlevlerinin fazla olmaması bir risktir. Senaryoda ayrıntılı çalışılmayan
kişiler, yalnızca amaca uygun varlıklarını sürdürürler. Böylece öykü, izleyicide kimi
şeylerin oluşmayacağı, yaşamın derinliklerine sahip olunamayacağı duygusunu
uyandırır.
İzleyici, kişiye ya duygusal yakınlık bağıyla ya da eleştirel tavırda yaklaşır.
Duygusal yakınlaşma, kişi ile kendi arasında bir benzerlik kurma, kişinin yöneliminde
kendi acılarını görme eğilimi yaratır. Eleştirel tavır, izleyicinin kişiyi, beğenmediği
kişilerle özdeşleştirmesine yol açar. Kişinin kişiliğinde, toplumun aksayan yönlerini
eleştirir, kınar, yargılar. Güldürü kahramanları, izleyicinin eleştirel tavırla algıladığı
kişilerdir. Kara Güldürü ise, güldürüyü buruklaştırarak eleştiriye görüş açısı
kazandırır.
Çağdaş anlatımlı filmler, izleyicinin kişilere duygusal olarak yakınlaşmamasını,
eleştirel tavrını sürdürmesini ister. İzleyici, başka davranış olasılıkları olmasına
karşın, kişiyi belli bir durumda, belli bir davranış biçiminde görür; aynı koşullar
altında kendisinin nasıl davranacağını ve nasıl davranması gerektiğini düşünür.
Kişilerin lalettayin biçiminde anlatılarak geçilmesi, kahramanın (ya da ikincil
kişilerin) derinliğine işlenmesinde sorun yaratır. İyi işlenen kişi, izleyici için çok
ilginç olabilir. Örneğin, iğrenç kasap, alkolik büyükbaba. İzleyici böyle kişilerin
endişeleri, kuşkuları hakkında, gerçekten bir şeyler bilmek istiyor mu? Sorunun
cevabı “hayır” ise bu kişiler ilginç olmayabilir. Örneğin, Alan Rickman'ın “Robin
Hood, Prince of Thieves (Robin Hood, Hırsızlar Prensi”ndeki ‘Nottingham Şerifi’nin
yaptığı şeyleri bilmek izleyici için gerekli miydi? O, izleyici için tümüyle kötü bir
adamdır. William Shakespear’ın “Henry IV” ve “Henry V”deki karakteri, yazarın
Windsorun ‘’Şen Kadınları’’ oyunu için, arka plânda oluşturduğu Sir John Falstaff’dı.
Sir John Falstaff’ın çocukluğu hakkında, herhangi bir şey biliniyor mu? Shakespeare
biliyor muydu? O, yalnızca Shakespeare’in yarattığı şişman, içkici, korkak, şen ve
melankolinin karmaşası bir kişidir Fazla bilgiye gerek de yoktur.

1.2.3. Birincil ve İkincil Kişiler
Birincil kişiler, öykünün başkahramanı olan kişilerdir. Senaryonun konusu
genellikle onların üzerine olduğu için bu karakterlere “eksen karakter” de denilir.
Birincil kişiler;
 Oyunun yönünün, gidişini belirler.
 Çatışmayı yaratır.
 Güçlü ve ne istediğini bilirler.
 İyi bir birincil kişi, bir şeyi istemekle yetinmez onu elde etmek için herşeyi yapar.
Senaryodaki her karakter birincil kişi olamaz. Uysal, dirençsiz, amaçsız,

korkusu hedefinden büyük olan, güçlü tutkuları olmayan karakterlerden birincil kişi
olmaz, olsa da sürükleyici bir senaryo çıkmaz.
Kahramanın kişiliğini ortaya koymak için diğer bir yöntem, ikincil kişilerin
varlığıdır. Arkadaş, akraba, yanında çalışanlar, karşıtları, rakipleri vb. Kişiler,
karşılaştırma yoluyla kahramanı izleyiciye daha iyi tanıtır. Bir görüşe göre, başarılı
filmleri, kötülerden ayıran başlıca özellik, ikincil kişilerinin kişiliklerinin iyi
işlenmesidir. İkincil kişiler yazılırken, onlara da birtakım özellikler ve derinlik
verilmelidir. Bu tür ayrıntılara tikel ya da ayırıcı özellikler denir. Tikler, devinimler,
tipik konuşmalar, kimi tepkiler, giysilere özgü bir ayrıntı, özel bir nesnenin (aksesuar)
kullanılması gibi tikel özellik, ayrıntıları çoğu kez ikincil kişiyi diğerlerinden ayırt
etmeye yarar. Kişinin ayırıcı özelliği, dişlerinin arasında çiğnediği bir şey, çıkardığı
bir ses, elinde sürekli oynadığı bir nesne, ağzından düşmeyen bir söz, bir söyleyiş
bozukluğu, özel bir sırıtma biçiminde ya da fiziksel bir özür, topallama vb. olabilir.
Bu tür özellikler kişinin tin yapısı hakkında kesin bilgi vermese bile, izleyicinin bir
kişiliği, bireysel, ayırıcı ve özgün yönleriyle sezmesini sağlar. Her kişinin tikel ve
ayırıcı özelliği bulunması, işi kolaylaştırır. Yalnız bu özelliklerin öyküyle ilgili
olması, öykünün içinde ve izleyici için hiçbir zaman yapay bir öğe gibi kalmaması,
doğal olması gerekir.
Kimi zaman ayırıcı özellik, kişiliği hakkında bilgi verme amacı gütmeden,
yalnızca ‘’kişi üzerine dikkati çekmek’’ için kullanılır. Bunlara “gimmick” denilir
Ama kimi durumlarda, kişiliğin ön sıraya geçtiği de görülür. İkincil kişiler iki
durumda verilebilir
 İyi Duygular Taşıyan Karikatür Kötüler: Bunlar gerçekten müthiş kişilerdir ve
kişiliğinde güç ve şiddet vardır. Sevgiyle yazdığınızda, oyuncu onu sevgiyle oynar.
Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği)’nde Anthony Hopkins'in oynadığı
Hannibal Lecter, Robin Hood: Prince of Thieves {Robin Hood: Hırsızlar Prensi)'de
Alan Rickman'm oynadığı Nottingham Şerifi kişiliklerini anımsayın.

Fotograf 1.5: Anthony Hopkins'in oynadığı Hannibal Lecter

 Gerçekten Kötüler: Bu kişilerin kendilerini haklı gösteren, benimsediği nedenleri,
gerekçeleri vardır. Örneğin Hitler'in gerekçesi: Yahudilerden ve kendisine göre
aşağılık olan ırklardan dünyayı temizlemek, yalnızca üstün ırkın yaşayacağı bir dünya
yaratmaktır. Hamlet'de, Hamlet’in annesi Gertrude'yu gerçekten seven, Hamlet’ in
babasını öldüren, Claudius, Hamlet'i de sevdiğine kendini inandırır. Bu adı geçenler
tam anlamıyla kötüdür ama hep yanlış anlaşıldıklarını iddia ederler.
Kötü adamın güçlü görünümü, kahramanı, çatışmayı, kısaca söylersek dramayı
geliştirici büyük engeli ya da engelleri oluşturur.

Fotoğraf 1.6: Erol Taşın “Susuz Yaz” (1963-Metin Erksan) filminde
oynadığı, köylünün baş belâsı konumundaki rolüyle

1.2.4. Kişi Adları
Bir kişiye ad verdiğinizde, ona bir beden veriyorsunuz, bu nedenle kişinize
verdiğiniz adlar konusunda oldukça titiz davranmak gerekir. Adları, kişilerin kişiliğini
duyumsayarak tasarlamak gerekir. Aslında adlar çok şey anlatırlar. Özellikle de
isimleri taşıyan kişileri en fazla birbuçuk iki saat süren bir filmde, bir iki sahne

boyunca görüyorsak. Böylece, bir karakterin uzun uzun nasıl biri olduğunu anlatmak
yerine, onu belli çağrışımlar uyandıran bir isimle tanıtırız. Burada kuşkusuz kültürel
çağrışımlardan da yararlanırız. Kemal Sunal’ın şapşal rolleri oynadığı filmlerdeki adı
genellikle ya Apti, ya da Şaban’dır. Mükremin, delikanlılığı az çok çağrıştırır. Tarkan,
kahramanlık çağrışımı yapar. Türkan, Gönül, Sevim, Pervin gibi isimler annelerinin
dizinin başından ayrılmayan namuslu mahalle kızlarını akla getirir. Cüneyt, Murat ya
da Kemal, efendi ve terbiyeli adamları akla getirirken; Behçet, Haydar, Tayyar biraz
daha üçkâğıtçı tipleri akla getirir vs.Gerçekten de düşünmeye değer: Namuslu bir
kasiyer kızın adı Filiz olabilir mi? Askeri lisede okuyup geleceği parlak olan bir
teğmen adayının adı Kemal olabilir mi? Hızlı araba kullanmaktan hoşlanan ve kızlara
laf atan mahallenin bıçkınına en uygun isim Serdar olabilir mi? Kasabın çekingen ama
çalışkan çırağına Mustafa ismi yakışır mı? Madamın paralarını aşırtan bakıcı kıza
Kezban ismini vermek rolün gereğini karşılar mı? Bir mafya babasına Haydar adını
vermek doğru olur mu? Onunla mücadele eden genç ve idealist bir hukukçunun ismi
Vedat olabilir mi?
Burada seçilen ismin rengi, tonu, tınısı çok önemlidir. Sert bir delikanlı için
daha uygun isimler Kerem ya da Ekrem mi, yoksa Mülâyim ya da Müşfik midir?
İdealist bir genç gazetecinin adı Hulûsi mi olmalı; yoksa Uğur, Umut gibi bir isim mi
daha uygun olur? 1990’larda güzellik yarışması kazanan genç bir kızın öyküsünü
anlatacaksanız, adını Müzeyyen ya da Kerime mi koyarsınız yoksa Burcu, Esin, Sibel,
Ebru, Esra ya da Defne mi?
Pek çok fıkrada olduğu gibi, kimi filmlerde isimler cinsiyete ilişkin yanılgılar
yaratmak için kullanılır. Örneğin uzun uzun Duygu diye birinden sözedilir ama bu kişi
erkek çıkar. Ya da tersi, Ümit diye sözü edilen biri aslında kadındır. Öte yandan,
isimler kadar, lâkaplar da önemlidir. Örneğin mahalle delikanlısının adı Ekrem’dir,
ama herkes ona Eko der. Müzeyyene komşu teyzeler kısaca Müziş diye hitap eder.
Tekin’e kısaca Teko, Mahmuta ise Maho derler vb. Bu kısaltmalar ve lâkaplar
karakterin ilk izlenimini belirli ölçüde değiştirir. Lakap kullanımı özellikle kişilerarası
ilişkilerin derecelerini ve atmosferini belirtmenin yararlı bir yoludur. Eko, Teko ya da
Maho, karakterlerin bir kliğe ya de çeteye üye olduklarını ima etmeye ya da
vurgulamaya yarayabilir söz gelimi. Bir de “İnek”, “Profesör”, “Jilet” vb. lâkaplar
vardır. Bunlar da karakter hakkında ipucu verir. Örneğin Jilet lakaplı biriyle kavgaya
tutuşmanın, sağlığımız açısından yararlı olmayacağı açıktır.
“Adın neydi?
“Michael Wilkins”
“Tamam, şimdi beni dinle Michael…’’
“Adınız neydi?”
“Wilkins… Michael Wilkins”
“Evet Bay Wilkins, Size söylemek istediğim….”

Bu diyaloglarla yalnızca isim kullanımından ve diyaloğun gidişatından bile,
kişilerin yaşları, ilişki dereceleri ve aralarındaki hiyerarşik düzen hakkında bir şeyler
öğrenebiliyoruz. Oysa kişileri daha görmediniz.
İsimler bazen açık ya da örtük imalar yapar. Angel Heart’ta insan kılığına giren
şeytanın adı “Bay Lucifer”dir. Lucifer ise aslında şeytanın adlarından biridir. Bir
Alman TV dizisinde insan kılığındaki şeytanın adı Baron Lefuet’tir. Lefuet’i tersten
okuduğunuzda ‘Teufel’ sözcüğü çıkar. Bu da şeytan sözcüğünün Almancasıdır.
Şiddeti seven, kadın düşkünü, arsız ve kanun tanımaz bir dedektifin adı olsa olsa ya
Mike Hammer, ya da Dirty (kirli) Harry olabilirdi.
.
Fotoğraf 17: Adları, kişilerin kişiliğini duyumsayarak tasarlamak gerekir
(Muhsin Bey-Şener Şen)

Kahramanın ismi onunla özdeşleşmiş olmalı, onu anlatmalıdır. Bazı durumlarda
kahramanın adı filmin adı da olmaktadır. Yukarda ve yanda gördüğümüz iki örnekten
birincisinde kahramanımız Yavuz Turgul’un Muhsin Bey filmindeki “Muhsin”
karakteri İstanbullu, musikiye ve çiçeklerine düşkün, değerlerine bağlı “eski usul” bir
adamdır. 80'lerde hızla değişen şehre ve köyden kente göçün getirdiği kültür
erozyonuna yabancı kalmış ve ilkeleriyle yaşamaya devam etmiştir. Muhsin adının
sözcük anlamı da “gönlünden çokca veren” dir. “Muhsin Bey”, gerçekten bir kent
soylu olup, isminin sonundaki bey sıfatını tam anlamıyla hak etmektedir. İkinci
kahramanımızın adı “Salako” olup; saf, cahil, bir Anadolu çocuğunu anlatmakta, bir
anlamda filmi izlemeden karakter hakkında izleyiciye bilgi vermektedir.
Kişiler bilinçli konulan takma adlar olmadıkça yeterli gerçeklikte ve inanılabilir
adlara gereksinirler. Ama adlar bize kimi şeyleri söyleyebilir; İnançsal nedenlerle
Ahmet, Mehmet, Ali, Hamza, Cafer sık rastlanan erkek; Emine, Ayşe sık rastlanan
kadın adlarıdır. Temel, Dursun, Fadime hemen Karadeniz yöresi insanlarını çağrıştırır.
Berivan, Baran adlarına Anadolunun doğusunda sıkça rastlanır. Toplumsal durumların
moda ettiği adlar da vardır, örneğin: Can, Evren, Merve, Ahu, Aysel. Amca Reşat
Çocukken adını ritmli olarak söylediğimiz sevecen bir bakkaldır.
Tüm kişilere ad vermek durumunda değilsiniz. Ama kişileri; 1. Hırsız, 2. Hırsız
gibi değil, Şişman Hırsız, Alaycı Hırsız ya da Yalnız Adam gibi tanımlayıcı bir sıfatla
ayırmak gerekir. Bu senaryonuzu okuyan kişide (yapımcı ya da yönetmen), o
kişiliklere ilişkin bir görüntü yaratır. Kişiye bir ad ya da sıfat vermemekle, onların
önemli olmadığını vurgularsınız ki, bu da onaylanacak bir yaklaşım değildir.
Kadınlara erkek, erkeklere kadın adları vermemeliyiz. Ancak bazı isimlerin
hem kadın hem erkek ismi olduğu da unutulmamalıdır. Örneğin, Deniz. Kimi
profesyonel senaryo yazarları kadınlara çeşitli nedenlerle, örneğin erkek yürekliliği
gösterdiği gerekçesiyle erkek adı vermeyi sever. Ancak bu düşünce çok doğru
değildir. Kadına erkek, erkeğe kadın adı verecekseniz gerekçenize daha sağlam
kanıtlar göstermelisiniz.
Anlaşılması zor ya da resmiyet bildiren adlar kullanılmamalıdır. Bu ilgiyi başka
yöne çeker.
Kişiler hakkında espri yapmayı düşünmüyorsanız, ünlülerin adını (Gandhi gibi)
kullanmayın.
Yabancı ad kullanımında dikkatli olun. Yabancı gerçek adlar için almanaklara
ya da ansiklopedilere bakın ve o ülkenin tarihinden adlar seçin.
Yeni başlayan çoğu senaryo yazarı, sanki bir yazın öyküsü yazıyormuşçasına
“Yakışıklı Genç” diye başlayıp sonra aynı kişi için, “İrfan” adını kullanarak sürdürür.
Adların, kişi tanımlarının iç içe girdiği karmaşık senaryo önerisi öykü ilerledikçe;
"Yakışıklı Gence ne oldu, bu İrfan kim, nereden çıktı?” gibi sorulara neden olur. Başka
bir örnek: Öykü başlangıcında kahramanınızı “Yalnız Adam” olarak belirttiniz
diyelim. Öykü ilerledikten sonra “Yalnız Adam” kadın kahraman ile buluşmaya
başladığında, adının “Yalçın” olduğunu yazdığınız zaman senaryoyu okuyan,
Yalçın’ın kim olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Buradaki sürpriz, kadın
kahramana olsun, senaryonuzu okuyana (yapımcıya ve yönetmene) değil. Senaryonun
herhangi bir yerinde “Adam” diye belirttiğiniz kişiyi, başka bir sayfada “Naci Bey”
diye adlandırmayın. Kişiyi baştan nasıl tanımladıysanız sona kadar aynı tanımla
sürdürün. Bu uygulama “kim kimdir” bulmacasını çözmekten kurtulan yapımcıyı ya
da yönetmeni de mutlu eder.

1.2.5. Kişilere Göre Oyuncu
Kimi senaryo yazarı, yazacağı kişiliğe uygun oyuncuyu saptadıktan sonra
senaryosunu yazar. Bu da senaryo yazımı sırasında kişilik yaratmada bir başka
yöntemdir. Yıldız oyuncu için yazılan bir senaryoda her şey, izleyicide beğeni
uyandırmak amacıyla, yıldız oyuncuya göre düzenlenebilir. Bu tür yapımlarda, yıldız
oyuncu her şey, diğer tüm öğeler bahanedir.

Resim 1.1: Kartal Tibet’e uygun bir karakter “Tarkan”

Oynayacak oyuncuları düşünerek yazmak, tutarlı kişiler yaratımında yazara
kolaylık sağlar. Ama her tür filmde aynı oyuncunun o role uygun olarak düşünülmesi,
filmi sıradanlaştırır. Three Days of the Condor (Akbabanın Üç Günü), Up Close and
Personal (Çok Yakın çok Özel). Bu filmleri izlerken, Robert Redford'un değişik
durumlarda nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Butch Cassidy and the Sundance
Kid'deki tüm tepkileriyle, adı geçen filmlerdekine benzer bir kişidir Redford.
Oynadığı bu benzer roller dışında onu değişik bir rolde düşünmeniz olası mı?

Fotoğraf 1.8: Akbabanın Üç Gününde Robert Redford

Elbette yıldız oyuncu değil, onun kişiliğinin kullanması düşünülecek. Peter
Sellers gibi oyuncular çok yönlü olabilir. Güçlü kişilikler yaratan böyle bir oyuncuyu,
her öykü için rahatlıkla düşünebilirsiniz. Ama sert tavır ve bakışları ile kalıplaşan, tüm
filmlerinde (ve dizilerinde) bu kalıbı yineleyen bir oyuncuyu, güldürü filminde
düşünmeyin! Temel olarak, öyküyü tasarlarken, rolü oynayacak oyuncu ile birlikte
düşünmek gerekir. Böylece tutarlı bir kişilik gelişimi, elde ettiğiniz şey olacak.
Kişiliklere, doğru oyuncu seçimi öyküyü zenginleştirir, güvenilir yapar.
Senaryonuzdaki kişilikler için kimleri düşündüğünüzü kimseye söylemeyin. İşinizi
doğru yapmışsanız, izin verin, senaryonuzda kişiler kendileri için konuşsun.
Bazı görüşlere göre Kasting sanatın değil becerinin/ustalığın tekniğidir.
Kasting, bir prodüksiyonda, rollerin dağıtılması ve figürasyonun sağlanması ve
bunların organize edilmesi işlemidir. Prodüksiyona başlamadan önce ve sonra ihtiyaç
duyulan oyuncu, yardımcı oyuncu ve figürasyon kadrosunun sağlanması ve bu
işlemler için gerekli iletişim, ulaşım, konaklama, kostüm gibi yardımcı hizmetlerin
sunulması, kasting kavramı içinde kabul edilir.

1.2.6. Karakterin Oluşturulması
Karakter senaryonun temelini oluşturur. Yazar senaryosunu yazarken en
önemsiz bir sözcüğü bile kâğıda dökmeden önce, karakterinin kişiliğini bilmek
zorundadır. Yazar bir kahraman üzerinde karar verip, senaryosunu yazarken
kahramanın kişiliğini tüm hatlarıyla oluşturmanın ve ona bir can vermenin yollarını
arar.
Burda yazar önce karakterin iç yaşantısını oluşturur. İç yaşantı, kahramanın
doğumundan filmin başladığı ana kadar olan süreyi verir, yani kişilik oluşturma
aşamasıdır. Bu bölüm izleyiciye sahnede gösterilmez ancak yazar tarafından çok iyi
saptanmış ve kâğıda dökülmüş olması gerekir.
Daha sonra kahramanın dış yaşantısı saptanır. Dış yaşantı ise filmin

başlangıcından bitimine kadar olan süreyi kapsar. Bu da kişiliğin açığa çıkartılma
aşamasıdır. Kahramanını iyice saptamış yazar, artık onu senaryoda yer alan diğer
insanlarla ilişkiler içine sokmaya başlar. Onu keşfetmeye bir bakış açısı kazandırmaya
çalışır buna da karakterize etmenin başlangıç noktası denir.
Bir karakterin üç boyutu vardır:
 Fizyolojik Boyut (Fiziksel Görünüm)
Kişinin fizyolojik boyutunu ortaya koyabilmek için aşağıdaki soruların
yanıtlanması gerekir.

Cinsiyet:

Yaş (Kaç yaşında gösteriyor?):

Vücut yapısı:

Ağırlığı:

Boyu:

Saç rengi:

Göz rengi (Gözlüklü ya da kontakt lensli):

Cilt rengi:

Cilt tipi:

Yüzün biçimi:

Belirgin izler/işaretler (Yüzün belirgin özelliği: Tavır, devinim ve duruş):

Görünüş (yakışıklı, güzel, çirkin, şişman, zayıf, temiz, pasaklı, zarif,
dudaklarının yapısı vb.):

Sağlıklı mı? Değilse, niçin?

Dış görünümdeki kusurları:

Biçimsel bozukluklar:

Doğaya aykırı yönleri:

Doğuştan gelme:

Kalıtımla gelen:
 Sosyolojik Boyut
Kişi; nesnelerin fiziksel ve manevi dünyası dışında bulunan ve toplulukların
toplumsal dünyasında doğar, büyür ve gelişir. Bu hiç değişmeyen, yarın da
değişmeyecek bir gerçektir. Bireyin yaşadığı çağ ve toplum, içinde bulunduğu çevre
koşulları, onun bilgi edinme çevresini ve buna bağlı olarak gelişimini olumlu ya da
olumsuz yönde etkiler. Kişi, her şeyden önce toplumsal bir varlık olduğundan, bu tür
etkilenmenin olması kaçınılmaz ve doğaldır.
Resim, şiir, heykel, dans gibi sanatlarda kişiyi bir bütün olarak ele alabiliriz.
Oysa sinema, tiyatro ve yazın sanatları, kişiyi her zaman öteki kişilerle ilişkide görür
ve değerlendirir. Bu sanat dallarında kişi toplumsal varlığı ile bütünleşir. Sinemada
kişiyi, ister tipik yönleriyle, ister ayrıntılarıyla, toplumsal ilişkiler içinde iletmenin
yolları mevcuttur. Bu yollardan bir kısmı yazar tarafından gerçekleştirilir, bir kısmı ise
yazarın betimlemesine bağlı olarak ya da özgür olarak yönetmen ve oyuncular
tarafından uygulanır.
Senaryonuzda güçlü kişilik yaratımı ve ortaya konulmasında, kişinin çevresiyle
verilmesinin yararı büyüktür. Kişiliğin gelişmesi, her bireyin kendi doğasından gelen
özellikleri (psikolojik boyut) ve koşullarının yanı sıra, çevresiyle kurduğu ilişkilere ve
özellikle bireysel olarak diğer kişilerle ya da insan topluluklarıyla kurduğu ilişkilere
geniş ölçüde bağlıdır. Kişilerarası ilişkiler, aile, arkadaşlık bağları kişiliğin bir yönünü
belirler. Bu ilişkiler karşıt kişilerle yapıldığında senaryoda etki artar. Örneğin
yaşlı/genç, zengin/yoksul, patron/işçi vb.

Senaryo öyküsündeki kişiliklerin sosyolojik boyutu aşağıdaki soruların yanıtları
verilerek ortaya konulabilir:
Toplum içindeki sınıfı (işçi, yönetici, şehirli, köylü):



Geçmişi:
Doğum yeri:
Çocukluk tipi:
İlk anısı:
Üzerinde etkisi olan çocukluk anısı ve etkisinin sebebi?

o
o
o
o



Ev yaşamı:
Aile içi ilişkiler:

o



Anne ile ilişkisi



Baba ile ilişkisi:



Kardeşler (Kaç tane? Doğum sırası, her biri ile ilişkiler)



Kardeşlerin çocukları



Ana/babanın alışkanlıkları:



Ana/babanm zihinsel gelişimleri



Ana/babanın kusurları (Öksüz/yetim)



Ana baba ayrı ya da boşanmış



Savsaklama (Karı/kocalık durumu)



Uğraşı:

o

Yaptığı iş

o

Çalışma süresi

o

Çalışma koşulları:

o

Geliri (Parasal Kazancı)

o

Sosyal güvenlikli olması ya da olmaması:

o

Çalıştığı yere karşı tutumu :

o

Çalışmaya uygunluğu.


Eğitimi:

o

Okuduğu okullar ve özellikleri:

o

Okulda sevdiği ya da sevmediği dersler ve sebebi?

o

Aldığı notlar

o

Yetenekleri

o

Eğilimleri


Çevre içindeki yeri:

o

Kişi nerede yaşıyor?

o

Kişi nerede yaşamak istiyor?

o

Arkadaşları arasındaki durumu?(önder ya da değil)

o

Spor/sanat etkinliklerinde ve kulüplerdeki yeri/konumu:

o

Kişi, diğerleriyle nasıl bağlantı kuruyor? Nasıl anlaşıyor?

o

Yabancılar?

o

Arkadaşlar?

o

Karısı/Kocası/Sevgilisi?
Erkek kahraman/Kadın kahraman? Kişi, kahraman görünümünü
nasıl sağlıyor?

o



İlk izlenim:
Nasıl?

o
o

Hangi oluşumlar bu izlenimi değiştirebiliyor? Kişi hakkında
ailesinin/arkadaşlarının çok hoşlandıkları nedir?

o

Kişi hakkında ailesinin/arkadaşlarının hiç hoşlanmadıkları nedir? Çok
büyük başarıları:

o

Küçük başarıları:

o

Özel tavır ve hareketleri:

o

Konuşurken kullandığı deyimler:

o

Konuşurken kullandığı anlamı güçlendirici sözcükler (küfür, vs.)


Özel ilgileri (sevdiği, hoşlandığı şeyler, merakları):

o

Sevdiği renk:

o

Sevdiği giysi-Neden?

o

En az sevdiği giysi-Neden?

o

Takı ve diğer aksesuarlar:

o

Müzik (Hangi tür, niçin?):
Yazın (Roman, öykü, şiir, vb.Hangi tür?Niçin?)Sinema/Tiyatro
Hangisi? Niçin?

o

Yiyecek:

o

Merakları (kitap, dergi, gazete okuma, pul vb.biriktirme; bahçe işi,
ava gitme, araba kullanma, vb.)

o



Alışkanlıkları:

o

Sigara, hangisi? Ne zaman ve kaç tane?

o

İçki, hangisi ne zaman ve kaç tane?

o

Para harcama alışkanlıkları (tutumlu, müsrif mirasyedi, vb.)Niçin?

o

Bunu yapmaya ne derece önem veriyor?

o

Ne derece az önem veriyor?

o

Çok değer verdiği eşyası/malı, niçin?


Dinsel inançlar:



Irk/Milliyet:

 Psikolojik Boyut

Senaryoda kişilik çizilirken, insan davranışının yalnızca yüzeysel görünümünü
değil, altında yatan anlamı da göz önüne almak gerekir. Bu nedenle kişilik
yaratımında üzerinde en çok durulması gereken boyut, psikolojik boyuttur. Kişinin
psikolojik boyutunun ortaya çıkarılması için aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekir:



Cinsel yaşam, ahlâksal ölçütler



Kişisel davranışına yön veren güçler (önermeler) ve tutkular



Umduğunu bulamama, düş kırıklıkları



Huyu (sinirli, uysal, karamsar, iyimser) nasıl ve niçin o huya sahip?



İçe dönük ya da dışa mı dönük, niçin?



Yaşama karşı tutumu (ezik, savaşkan, saldırgan)



Saplantılar



Yasaklar



Boş inançlar



İlginç huylar ve güdüler



Yetenekler



Dil ve yetenek becerileri



Özellikler



Düşünsel davranışlar



Hayal gücü (imgelem)



Yargı gücü



Beğeniler



Denge, Zekâ düzeyi



Kendine özgü garip yanları



Belirgin beceriksizlikleri



İyi kişilik özellikleri ( Büyük pişmanlıkları, küçük pişmanlıkları)



Kişilik kusurları



Kişinin karanlık gizleri:



Başka biri tarafından biliniyor mu?



Biliniyorsa kendisi mi söylemiş?



Biliniyorsa, diğerleri nasıl öğrenmiş?

 Kişiliğinin ortaya çıkmayan beğenilecek yönü nedir ve niçin bu yönü beğenilecek
türdendir?






Kişi en çok neden etkileniyor? Niçin?
Huzurlu olduğu zamanki davranışları
Hasta olduğu zamanki davranışları
Kendisi hakkında neler düşünüyor
Öncelikleri
Diğer insanların bildiği, kendisinin de utandığı; geçmişteki başarısızlıkları ve
bu durumun sebebi?
Bir isteğinin olacağı söylendiğinde en çok ne ister, nedir isteği? Neden?
Kişiliğinde en güçlü kaynak (Bunu ya bir biçimde gösterir ya da göstermez)
Kişinin güçsüz yanları (Güçsüz yanları çevresindekilerce biliniyor mu? Bilinmiyorsa,
kişi bunu nasıl gizliyor? İncitilebileceği en büyük yanı nedir?)
Kendini Algılaması:




Kişi bir sözcükle kendini tanımlayabilir mi?



Kişi kendini bir paragrafla nasıl tanımlayabilir?



Kişinin fiziksel yönünde dikkati çekici en iyi özelliği nedir?



Kişinin fiziksel karakteristiğinde dikkate değer, en kötü özelliği nedir?
Bunlar dikkate değer, gerçekçi özellikler mi? Değilse niçin değil? Diğerlerinin
kendisini nasıl gördüğüne ilişkin, kişinin düşünceleri nelerdir?
Kişinin kendisi hakkında, değiştirmekten çok hoşlanacağı dört önemli şeyi ne
olabilir? (Önem sırasına göre) Niçin?
Örneğin birinci derecede önem verdiği şeyi değiştirdiğinde, kişi düşündüğü
kadar mutlu olabilir mi? Olmazsa, niçin?
Amaç/Amaçlar:




Yakın amaç/amaçları:



Uzun zamana yayılan amaç/amaçları:



Kişi bu amaç/amaçları başarmak için neler tasarlıyor?



Diğerleri, kişinin bu amaca varmasında nasıl etkili olabilecekler?

2. SENARYODA DEVİNİM
Devinim; yalın anlamı içinde, zorunlu bir takım sebepler, gerekçeler, itici
güçlere dayanarak gelişen, film öyküsünün akışına bir değişiklik getiren, etki
uyandıran düşünce ya da izleyicinin ilgisini uyanık tutan, güldüren / coşturan
eylemdir. Kişi ve teknik açıdan düşünüldüğünde; hiçbir sebebe, gerekçeye, itici bir
güce dayanmayan eylem, devinim değil, yalnızca eylemdir. Kişi açısından ele alınırsa;
korkma, acıkma, üşüme, sevme gibi herhangi bir itici güç, devinim sayılabilir. Başka
bir deyimle devinim; gerekçesi olan bir sonucun, eylem olarak görünümüdür. Bir film,
senaryo yazım aşamasından başlayarak, çekimi ve kurgusunun tamamlanışına dek
nedenleri, gerekçeleri olan eylemlerin oluşturduğu devinimler dizisinin bileşimidir.
 Niçin devinime başvurulur?

Filmin genel havasını vermek, dramatik etki yaratmak. için başvurulur.

Konuyu açık-seçik göstermek. amacı ile bu yapılır.
Öykü akışını hızlandırmak, yavaşlatmak için devinime başvurulur. Böylelikle
filmin tümünün ya da kimi sahnelerinin ritmi sağlanır.
Kişilerin fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik boyut ve durumlarını daha etkili
vermek için bu yapılır.

İzleyicinin iletiyi algılamasına yardımcı olacak güzel ve ilginç görüntü
düzenlemesi elde etmek için devinime başvurulur.
Şimdi söylenenleri biraz daha açalım: Herhangi bir film irdelendiğinde, dört
temel devinim göze çarpar :
 Bir bütünlüğü oluşturan öyküleme ile oluşan devinim.
 Öyküde görsel olarak yer alan oyunculara ve nesnelere ilişkin devinim (oyuncuların
devinimi, varlıkların, nesnelerin yer değiştirmesi):
Bu işin bir yanı. Diğer yanı ise; devinen kişi ya da nesnelerin, değişik çekim
ölçekleriyle görsel anlatımı bütünleyen, durağan ya da devinimli kamera ile saptanması
(kameranın kendi ekseninde ve ileri, geri; sağa, sola; yukarı, aşağı devinim).
 Oyuncu ve kameranın bir arada devinmesi:
Oyuncu, nesne ve kamera deviniminin ayrı ayrı oluşu ya da oyuncu ve kameranın
koşut devinimi, film öyküsüne çoğu kez dinamik bir anlam katar.
 Öykü akışı ve yönetmenin yorumuna göre çekilen, değişik ölçeklerdeki ve uzunluktaki
çekimlerin sıralanışı (kurgu).
Görüldüğü gibi sinemadaki devinim yalın değil çeşitli kaynaklardan oluşan, organik
olarak iç içe işlenen dört devinimi kapsar.

2.1. Öykünün Devinimi
Sanatsal etkinlik kazanması için, öykü deviniminin titiz bir biçimlemeden
geçirilmesi gerekir. Bu biçimleme, karşıt güçleri simgeleyen öykü kişilerinin iyi
belirlenmesini, dengelenmesini, gelişim ritminin gözetilmesini, çeşitli öğeler arasında
uyum kurulmasını gerektirir. Film öyküsündeki devinim (içerdiği anlamı bozmamak
koşuluyla), gösterilen eylemlerin olabilirlik ve derinliğiyle izleyiciyi sarsar ve etkiler.
İyi hazırlık yapan bir yazar, senaryosunu yazarken her şeyi; sanki tamamlamış,
izleyicinin karşısına çıkacak duruma getirmiş gibi bir bütün olarak belleğinde yaşatır.
Öykünün şu ya da bu sahnesinin, bütün içindeki yerini, kendinden önceki ve sonraki
sahnelerle bağlantısını, bu sahneler içinde oyuncu-nesne-kamera devinimlerinin
düzenini iyi bilir. Öyküsünü, anlamı daha yoğun ve etkili bir biçimde sunmak,
gerçekleri daha doğru yansıtmak için günlük yaşam akışını tersine çevirmek,
durdurmak, çabuklaştırmak, atlamak gibi düzenlemelerden yararlanır.
Devinimle olayların/öykünün gelişimi sağlanır. Olayları yaratan, gerçekleştiren
kişi, tipine/kişiliğine uygun davranış ve devinimlerle olay örgüsünü sürdürür.
Olayların gelişiminde “dolantısal biçimleme”den yararlanılır. Dolantısal biçimlemede,
çatışmaları doğuran ve onları izleyen durumlar ve ilişkiler, kolay çözümlenmeyecek
bir karmaşıklık içerir. Bu düzenlemeyi başarı ile uygulayan öykülerde, kişiler ile
olaylar arasında organik bir bağ bulunur. Karmaşıklık, izleyiciyi filme merak ve
coşkuyla bağlar.
Dolantı düzenlemesini, yapay merak öğesi olarak kullanan kişiler ve olaylar
arasındaki ilintiyi göstermeyen öykülerde devinim, zorlama durumlar ve rastlantılarla
yürür. Tıpkı toplum portresi çizen öykülerde görüldüğü gibi, görünümü renklendirici
kişilerin devinime katkıları ya hiçtir ya da bir dereceye kadardır. Bu öykülerde
olayların gelişimi mekaniktir.

2.2. Kişilerin Devinimi
“Sinema, insanı tamamlanmış bir portre olarak değil, gözönünde oluşan canlı
bir varlık olarak ele alır.” sözünü anımsayın. Bu oluşum, devinimle sağlanır.
Sinemada, bir amaca yönelik devinimlerle olayları geliştiren kişi/kişiler, olayları
gerçekleştirirken kendilerini de var eder. Nasıl birbirine benzeyen kişiler olmazsa,

devinimde de bir olayı sürekli yineleme hakkı yoktur. Bir devinimde salt bir imge; bir
kalıp ya da bir kavram durumuna gelirse, işte o zaman her şey (kişilerin kişilikleri,
yaşadıkları ve tinsel konumları) kocaman bir yalan olur.
Toplumdan bir ya da birkaç kesit alıp, bu kesiti gerçekçi bir gözlemle izleyen
ve sorunu bir durum olarak sunan öyküler, kişileri; sorunları simgeleyecek biçimde
tipleştirir. Her kişi, bir değer yargısını ya da toplumsal bir gücü belirtir. Bir toplum
portresi çizilmek istendiğinde, kişilerin devinimi, belli bir durum çerçevesinde,
serimlenen sorununun bağlantılarında, durumu pekiştirir biçiminde ele alınır. Kişi
ilişkileri “konuşma örgüsüne (diyaloga)” dayanır. Konuşma örgüsü; kimi zaman bir
karşıtlığı, kimi zaman düşünce alışverişini içeren günlük konuşmalar ya da çekişmeler
biçimindedir. Başarılı çalışmalarda, günlük konuşmaların ardında, önemli bir yaşam
gerçeği ya da toplum sorununun yatmakta olduğu duyumsanır. Devinim dış
gelişimden çok, durumun iç devinimlerini gösterecek biçimde düzenlenir. Bu düzen,
devingen güçlere ilişkin bir doğruyu dile getirmesi yanında estetik bir etki yaratır.
Sinemada kişilerin devinimi iki açıdan ele alınır: Birincisi, kişinin bir güç
olarak düşünülmesi ve bu gücün deviniminin ve gelişiminin ortaya konulması. İkincisi
öykünün biçimsel düzenlenmesinde kişinin devinimli kullanılış amacının ne olduğu.
Öykünün biçimsel düzenlenmesinde, kişinin nasıl bir devinim içinde kullanıldığı
incelenirse, belli başlı iki devinim görülür. Senaryoda, kişi ya da varlıkların fiziksel
davranışlarla görsel yansıtılan eylemler bütünü dış devinim ve izleyicinin
düşüncelerine, duygularına, duyarlılığına yönelen devinim, iç devinim olarak
tanımlanır. İç ve dış devinimin uyumu, birlikteliğin dramatik akışını sağlar.

2.3. Dış Devinim
Sinema estetiği tek sözle özetlenebilir: Devinim. Nesnelerin gözle algılanan ve
eylemin iç deviniminin de yer aldığı, dış devinimin tamamıdır.
Görsel durumların ne olduğunu tanımlayan, tiyatroda sahnede, sinemada
perdede gördüğünüz dış devinim, “jest-mimik” ya da “niteleme-anlatma”olarak da
adlandırılır.
Dış devinimi, kendi içinde ayrıntılayalım.
Fiziksel devinim gövdeseldir. Gerekçesi olan, gövdeyle yapılan eylemlerin
tümüdür. Ama durağan bir gövdede de yaratıcı bir güç bulunabilir. Örneğin, az sonra
başlayacak olan yarış için kulvarda, başlangıç duruşunu alan koşucuların yüzündeki
anlam ve gergin kasların oluşturduğu fiziksel görünümde, yarışın tüm gizli gücü yok
mudur? Tersini düşünün, devinimli bir görüntüde, devinimin mekanik olarak
görüntülenmesi, hayal gücünün güç aldığı kaynakları yok etmiyor mu?
Dış devinim yazılırken, edilgen tümcelerden sakınmak gerekir. Bunlar anlatımı
bozar.
Anlatımlar “geniş zaman” kipiyle yazılır.
Fiziksel (dış) devinim ile ilgili, aşağıda yazılan örneklerin hangisi daha iyidir?
“Remzi parmaklarıyla kirli saçlarını sıvazlarken,
hücresinde amaçsızca gezinir.”
Bu örneklerden birinci örnek daha doğrudur. Çünkü anlatım doğrudan ve
görseldir. Konuyla ilgili ek bir açıklamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu örnekte olduğu gibi, izleyicinin belleğinde oluşturmak istediğiniz etkileri
devinimle verin.
Konuşma devinimi, renkli ve gerilimli konuşmalarla varolur (Sinemaya göre,
televizyon oyunları / dizileri daha çok, konuşma devinimi ile geliştirilir).
“Remzi hücresinde amaçsızca, parmakları kirli
saçları arasında geziniyor
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2.4. İç Devinim
Hemen her öyküde, iç çatışmayla iletilen bir iç devinim bulunmaktadır. İç
devinim, kişiler arasındaki karmaşık ilişkinin, değişik ve yeni yanlarının ortaya
çıkmasıdır. Kişilere ilişkin bilgi artınca, öykünün vermek istediği düşüncenin
geliştirilip açıklanması da mümkün olur. Filmler genellikle kişinin ne düşündüğünü,
ne duyumsadığını ve ne tasarladığını izleyiciye söylemez ama düşünce ve duyguların
sonuçları devinimle açıkça gösterilebilir. Bu, her an geliştirilen olayların kurgusuyla
yapılır. Fiziksel devinime dönüşmeye elverişli olmayan tinsel gerçekler ve olaylar,
soyut anlamlar, birey ya da toplumla ilgili düşünceler, söz ya da filmin yardımcı
öğelerinin (ışık, dekor ve müzik) katkısı ile ortaya konur.
İç devinimin iki itici gücü vardır:
 Kişinin kendi içsel dürtüleri
 Karşıtların tutkuları ya da çeşitli kaygılarının kişiyi etkilemesi
Bu iki faktör ile ‘’İç Devinim’’ oluşur.
Kişi, bu güçleri dikkate almadan, düşünmeden verdiği karar ve hatalı
davranışlarıyla yıkıma; bilinçli karar ve davranışlarıyla zafere ya da mutluluğa

yönelir. İç devinim, kişinin direncinin azalmaya başladığını ayrımlaması ile başlar.
Kişi yenilgiye doğru adım adım giderken, sorumluluğun ne ölçüde kendinde olduğunu
düşünür. Kendine acıma ve kendini suçlama arasında gidip gelen iç çatışma, kişinin
devinimine derinlemesine yeni bir yön verir. İç devinim, üç düzeyde ele alınır:
 Duygusal Devini: Öykünün duygu yanının devinimi ve etkisi ile gelişir.
 Anlamsal Devinim: Daha çok simgesel yapıtlarda, simge gücüyle ilerleyen, çeşitli çatışma
ve ilişkilerin simgelerle gösterildiği devinimdir;
 İlişkilerle Gelişen Devinim: Kişilerin birbiriyle olan ilişki ve çatışmalarıyla ilerler.
İç devinimle kişiyi/kişileri geliştirmek, ayrımsal bir biçimleme anlayışı
gerektirir. Düzlem üzerindeki dairesel, zikzaklı ya da bir noktaya yönelik devinim
yerine, zaman ve yer değişimine dayanmadan, durum içinde gelişimi göstermek
zorunluluğu vardır. Bunun için durumun küçük esnekliklerinden, elden geldiğince
yararlanmak, her fırsatı en sonuna dek ve öteki durumlarla da dengeleyerek kullanmak
gerekir. Dış devinim açısından oldukça yalın ve durağan, ama yine de önemli bir akış
gösteren öykülerde, gelişim kişilerin iç devinimi ile sağlanır. İç devinim yoğun
öykülerde karşıtlık ve çatışmaların titizce düzenlenip, kişinin dıştan belli olmayan
gerçekleri ayrıntılı olarak ortaya çıkarılır ve iç dünyası aydınlatılır. Kişinin yaşam
biçimi ve koşulları ile sıkı ilintilidir bu dünya. Örneğin önlenemez bir biçimde
yozlaşan ve çürüyen toplumun etkisi, kişiler için de kaçınılmaz olarak aynı değil
midir?
Genel olarak baktığımızda: İç gelişime de önem veren Batı filmlerine göre,
geçmişteki Türk filmlerinin yalnızca portre çizimini öne çıkardıkları; belli tipleri,
ilişkileri ve durumları bu portre aracılığıyla sergiledikleri görülür. Yazarın gözlemi ya
da eleştirisi, ilişki çeşitlemesi, yineleme yoluyla yoğunluk kazanır. İzleyicinin
başlangıçtaki gözlemi, film geliştikçe keskinleşir (Filmleri izlemekle bu saptamayı
somutlayabilirsiniz).
Kişilerin ve sorunlarının derinliğine incelenmesi, uyumsuzluklarının nedeni
gösterilmek istendiğinde, kişilerin çatışması yoğunlaştırılır. Kişiler ve ilişkileri
hakkındaki bilgi genişletilir. Devinim, duruma derinliğine bir boyut ekler ve gerilimi
artırır.
Kişi sistemi ile olayların gelişimi arasında sıkı bağlantı gösterilmek
istendiğinde, durumlardan çok olaylara önem verilir ve olayların gelişimi ile sağlanır
devinim. Bu tür öykülerde olayların itici gücü, kişidir.
Koşulların yenik düşürdüğü kişi, olayların etkisi ile bilinçlenmeye başlar.
Bilinçlenme, kişiyi istemsizlikten isteme, edilgenlikten etkinliğe doğru yöneltir.
Başlangıçta kötü adamın elinde olan güç, direnme ve savunmayla etkili bir dış ve iç
devinim sağlayarak kahramanın eline geçer. Öykünün zafer ya da yenilgiyle bitmesi
önemli değildir. Asıl olan, toplumsal bir anlamı taşıyan dramatik devinimin
sağlanmasıdır.
Devinim, tıpkı yaşamda olduğu gibi öyküde karşıt güçlerin, birinin diğerine
karşılıklı etkisi ile gerçekleşir. Öyküde, her kişinin, devinimleriyle bir bütün
oluşturacak biçimde canlandırılmasında ilk sorumluluk yazarındır. Oyuncunun
oynarken ne duyması ne yapması gerektiğini öncelikle yazar kararlaştırır. Böylece, iyi
bir oyuncu elindeki senaryoyu iyice belleğine ve tinine sindirerek her şeyden önce
yaratacağı kişiliği bir bütün olarak nasıl anlaması, bu bütünlüğü sağlamak için ne
yapması gerektiğini bilir. Senaryosunda devinimi sağlamak isteyen yazar, ele aldığı
her gücün itici enerjisini saptamak ve bu enerjiyi karşıtlıklar ve çatışmalar biçiminde
devinime dönüştürmek zorundadır. Bu güç, kişilerle, sinema tekniğinin verilerinde
somutlaştırılır. Değer ve kazanç ayrımlarının doğurduğu karşıtlıklar, geçimsizlik,
kavga, çekişme gibi dış ve iç çatışmalara yol açar; Çatışmalar, insan kişiliğindeki
gelişimi gösteren devinimlerle ele alınır. Kişi karşı durmayla ya kendini tüketir ya
çatıştığı güçlere ayak uydurur, ya da karşıtlarının üstesinden gelir.

Kamera Devinimine ilişkin açıklamalar Senaryonun Dışsal Yapısı (Biçim)
bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

2.5. Şarad
Görüntüye dayanan yazı biçiminin en önemli örneklerinden biri şarad’dır. Şarad
simgelerle tanımlanan bir düşüncenin izleyiciye iletilmesidir. Başka bir deyişle şarad,
televizyon ve sinemada olayların sahnede gösterilerek anlatılması yöntemidir.
Televizyon ve sinemada izleyiciye birşey anlatmanın en etkili ve kolay yolu onu
sahnede göstermektir. Ancak bazı acemi yazarlar en etkili ve dramatik yöntemin
sahnede göstermek olduğunu bilmeden senaryolarında gelişen olayları diyaloglar
(konuşma örgüsü) aracılığıyla anlatma yoluna giderler. Oysa televizyon ve sinemada
anlatılmak istenenlerin büyük kısmı sahnede gösterme aracılığıyla anlatıldığında çok
daha etkili ve dramatik olur.
Televizyon ve sinemada sese, ancak görüntünün yetersiz olduğu durumlarda
başvurulmalıdır.
Şarad seyirci tarafından en kısa zamanda anlaşılmalıdır. Şarad, bu amaç için
özel olarak hazırlanmış bir oyunla ortaya konur. Şarad yöntemini kullanırken;
oyuncunun ve dekorun konuyu destekleyici biçimde düzenlenmesi gerekir. Kamera
ise, gerek oyuncuların davranışlarını göstererek, gerekse dekor üzerindeki ayrıntıları
ortaya koyarak izleyicinin şaradı anlamasına yardımcı olur. Kısaca şarad oluşturmak
için oyuncu, dekor ve kamera hareketi olmak üzere üç ögeden yararlanırız. Su içmek
isteyen bir insanı anlatmak istediğimizi düşünelim: Bunun için en kestirme yol,
oyuncuya “susadım” dedirtmektir. Ancak bunun dramatik hiçbir yanı olmaz; Bu
durumu şaradın üç öğesini kullanarak daha dramatik biçimde anlatabiliriz. Şöyle ki;
Eğer dekor bir odanın içi ise, izleyici önce odanın içinde bir şeyler arayan
adamı görmelidir. Adam ne aramaktadır? Bir sürahi ve bir bardak masanın üstünde
durmaktadır. Demek ki dekorun ayrıntıları olarak bir sürahi ve bir bardağa gerek
vardır. Bu da ikinci görüntü ögesini oluşturur. Yalnızca bir sürahi ve bardağı
göstererek bir anlam ortaya koymuş olmayız; onun için şimdi de üçüncü görüntü ögesi
olan kameranın kullanılışına başvurmalıyız. Yalnızca sürahi ve bardağın bulunduğu
bir çerçeveleme yapmalıyız. Böylece adamın dikkatinin, sürahi ve bardağa çevrilmiş
olduğunu izleyiciye göstermiş oluruz. Sonuçta izleyici, adamın ne aradığını ve niçin
aradığını anlar. En sonunda yine aktörün devinimine yer veririz; aktör gider ve
bardağa su doldurur, içer.
Senaryo kurallarına göre bunu yazacak olursak;
Bir adam odanın içinde oraya buraya bakarak bir
şeyler aramaktadır.
Odanın bir köşesindeki küçük bir masanın
üzerinde duran bardak ve sürahinin çekimi.
Adam, hemen o tarafa yönelir, sürahiden aldığı
su ile bardağı doldurur ve içer.
Bir başka örnek;

Odanın içinde bir kız, bir erkek karşı karşıya
konuşmaktadırlar.
ERKEK (Israrlı):
Seni seviyorum… Anlıyor musun?
KIZ (üzgün): Yavaşça döner. Ağır ağır odanın
öbür tarafına yürür. Olduğu yerde kalmış olan erkek
görünür. Üzgün ve şaşırmıştır. Kıza doğru
yürüdüğünde gözlerinde acılı bir anlam vardır.
Bu örnekte şarad iki satırlık bir karşılıklı konuşmanın yerini almıştır. Erkek
“seni seviyorum. Anlıyor musun?”demiştir. Ancak kız; “Buna olanak yok. Çok
üzgünüm ama ben seni sevmiyorum.”demek yerine, şarad ile yanıt vermiştir.

3. ZAMAN KULLANIMI
Senaryo evresinden başlayarak, zaman ve mekân sürekliliğinin akılcı/doğru
kullanımı, çalışmanın başarı ya da başarısızlığının bir göstergesidir. Zaman ve
mekânın doğru kullanımı, iyi düzenlenmesi, öykünün görüntü ve ses değerlerini
güçlendirir. Görsel anlatımın başarısı, izleyicinin ilgisini öykü üzerine yoğunlaştırır.
İzleyici ardışık çekimlerde, zaman ve mekân sürekliliğinden rahatsız olursa, filmin
büyüsü bozulur. Film, birbirleriyle ilişkisi olmayan görüntülerin karmakarışık bir
yığını olur. Kaçınılmaz sonuç, elbette ki başarısızlık olacaktır.
Filmsel zaman dört temel süreklilik boyutunda ortaya konur:
Şimdiki, Geçmiş, Gelecek, Durumsal (Düşsel) Zaman.

3.1. Şimdiki Zaman Sürekliliği
Olayın / Öykünün filmde sanki, şimdi oluyormuşcasına gerçek zamana benzer
süreklilikle sergilenmesi, şimdiki zaman sürekliliğini gösterir. Bu tür süreklilik,
filmde öykünün anlatımında en yaygın kullanılan ve fazla karmaşık olmayan bir
sunum biçimidir. Şimdiki zaman sürekliliğinde olaylar dizisi, yazarın öngördüğü
çerçevede ileriye doğru gelişir. Ne oyuncu, ne de izleyici bir sonraki anda ne olacağını
bilmez. Bu özellik, filmin sonuna dek izleyicinin ilgisini öykü üzerinde uyanık
tutmaya yardım eder. İzleyicinin öyküyü bu yaklaşımla izlemesi, öyküye katılımlarını
güçlendirir.
Televizyonda canlı yayınlanan futbol maçı ya da tek bir yerde başlayıp gelişen
ve sonuçlanan her olay, şimdiki zaman sürekliliği anlatımına örnek olarak verilebilir.
O anda oynanan maçın ya da o anda başlayıp gelişen olayın sonucunu önceden kim
bilebilir?

3.1.1. Paralel Kurgu
Bir öykü noktasını kapsayan paralel film kurgusu, iki yaklaşım kullanılarak
başarılabilir;
 Kısa süreli çekimler
 Uzun ana çekimler
Eğer kısa tek çekimler kullanılırsa, birbirleriyle ilişkili iki ya da daha fazla
aksiyon, çeşitli ve birden fazla kamera konumundan ayrı ayrı görüntülenir.

Bu çekimler öyle bir yöntemle kurgulanır ki bakış noktası bir aksiyondan
diğerine sırayla değişir. Böylece tüm olay ya da sahne birleştirilir. Kullanılan her
çekim, her film parçası, aksiyon ve karşı aksiyon dizileri biçiminde, tüm öykü
çizgisini kapsayan birer doruk noktadır.
Bu yöntemle, tüm olay ancak çekimlerin tümü beraberce kurgulandıklarında
kavranabilir. Tek çekim ve ana çekim yaklaşımı arasındaki temel fark işte buradadır.
Adından da anlaşılabileceği gibi ana çekim, olayın tek bir kamera konumundan
tümüyle kaydedilmesidir. Uygulamada bu tür ana çekimlerden daha fazla elde etmek
için iki ya da üç kamera konumu aynı anda kullanılabilir. Bu ana çekimlerden seçilen
bölümler paralel kurgulanırsa, kaydedilen tüm olay her ana çekimin en iyi ve en
önemli bölümlerinin kullanılmasıyla yeniden oluşturulur. Sonuçta, kısa tek çekim
yöntemine benzer bölümlenmiş bir manzara elde edilir. İyi bir film yapımcısı her iki
yöntemi de kullanır. Her iki yöntem de tek bir çekimle kaydedilen bir sahneye göre
daha dinamik ve daha görsel avantajlara sahiptir.
Paralel kurgu, iki anlatım çizgisi arasındaki ilişkiden kaynaklanan daha büyük
olanaklara sahiptir. Bilgi derecesi öyküdeki karakterler arasında ya da film ve seyirci
arasında paylaştırıldığında daha değişik seçenekler görülebilir:
 Her iki öykü çizgisi de birbirini destekler ve her ikisindeki bilgi (sırayla) öykünün
kurulmasına yardım eder.
 Öykü çizgisinin birinde hareket ya da amaç aynı tutulur iken diğerinde, bu düzenli
tekrarlar karşısındaki tepkiler değişir.
 Her iki anlatım çizgisindeki karakterler diğer grubun yaptıklarından habersizdir.
Olguların tümünü sadece seyirci bilir.
 Her iki öykü çizgisinde verilen bilgi eksiktir. Bu durumda tüm olgulara karakterler
sahiptir. İlgisini sürekli uyanık tutmak amacıyla seyirci olacaklardan habersiz
bırakılır.
Bu yaklaşımlardan hangisinin kullanılacağına film yapımcısı ve öykü yazarı
karar vermelidir. Ancak tek bir konu unutulmamalıdır. Paralel film kurgusu istenen
bilgiyi seyirciye aktarmakta her zaman en iyi yöntemi sağlayacaktır. İki temel öğe,
aksiyon ve karşı aksiyon, sunuşun tamamlanmasına yardım edecektir.

3.2. Geçmiş Zaman Sürekliliği
Filmlerde geçmiş zaman sürekliliği iki biçimde ele alınır:
 Öykünün tümü geçmiş zaman içinde geçer.
 Öykü, şimdiki zamandan geçmiş zamana uzun ya da kısa geriye dönüşlerle
anlatılır.

3.2.1. Öykünün Tümünün Geçmiş Zaman İçinde Anlatılması
Öykü ya tümüyle geçmiş zaman içinde, şimdiki zaman sürekliliğine benzer bir
biçimde yazılır ya da geçmiş, şimdiki zamanda geçecek bir öyküye başlangıç olarak
verilir. Örneğin, tarihsel olayların geçtiği zaman dilimi içinde, şimdiki zaman
sürekliliğinde geçiyor gibi anlatılması.
Geçmişteki olayların şimdiki zaman sürekliliğindeki sunumunda tek sorun öykü
tarihsel ya da yakın geçmişe sahip ise izleyicinin olayın sonucu hakkında bilgisi
olmasıdır. Yazarın ustalığı işte burada ortaya çıkar. İzleyici, “izlemekte olduğum olay
şu an olmakta” duygusundan çok “izlemekte olduğum olay geçmişte oldu” duygusuna
kapılmalıdır.

Öykünün şimdiki zamandan geçmiş zamana uzun ya da kısa geri dönüşlerle
anlatılması ya da diğer bir tanımla, olgunun ikinci bölümde ya doruk noktasında ya da
olayın ortasında başlatılması ve daha önceki dönemlerde geçtiğinin anımsatılması
yöntemidir.

3.2.2. Geriye Dönüşlerin Kullanımı
Geri dönüşler, birçok nedenden sakıncalıdır ama senaryo yazımında önemli ve
güçlü bir anlatım tekniğidır. Yararının yanında büyük soruna da sebep olur. Buna
rağmen yeğlenen yöntemlerden biridir.
Geri dönüşlerin yararını şu şekilde açıklayabiliriz:
Geri dönüşler ile geçmişe bağlı, gerekli kimi şeyler ya da çatışma, tiyatrodaki
gibi sözel anlatımla değil, doğrusal zaman akışında görsellikle anlatılır. Geçmişin
böyle anlatılmasında “anlatma göster” uygulaması etkilidir.
Geri dönüşler yerinde ve doğru kullanıldığında öykülemenin zenginleştirilmesi
açısından çok güçlü bir yoldur.
Geri dönüşlerin kullanılmasındaki sakınca ise kimi kez, öyküleme (dramatik
yapı) gereği sonucun, filmin başında verilmesi ile izleyicinin öyküye ilgisini
yitirmesidir. Öykünün bu yöntemle anlatılması, ilgi çekici düzenlenmeler içermez ise
izleyicinin tepkisini tahmin etmek zor olmasa gerek. Ne olursa olsun, uzun ya da kısa geri
dönüşler öykü anlatımında yine etkinliğini sürdürmektedir.
İki çeşit ‘’Geri Dönüş’’ vardır:
 Uzun geri zaman
 Kısa geri zaman
 Uzun Geri Zaman
Uzun geri zamanda zaman, birkaç dakikadan daha uzun geriye götürülür. Sanki
bir kum saatini baş aşağı çevirmek gibi. Uzun geri zaman, örneğin, çoğunlukla
geçmişteki bir olayın, bir gizin araştırılmasında, kişilerin tanıklığına başvurulduğunda
kullanılır. Tanıkların anlatımlarıyla durum, geriye dönülerek canlandırılır. Tanıkların
anlattıkları, birbiriyle çelişkili biçimde verilir. Film izleyiciye ya tanıklardan birinin
anlattığının doğru olduğu duyumsatılarak ya da hangi tanığın anlatımının doğru
olduğu konusunda kuşku içinde bırakılarak bitirilir. Buna “bilmece geriye dönüş”
denilir. Akira Kurosawa'mn Rashamon filmi buna bir örnek olarak gösterebiliriz.
Uygun ve gereği gibi kullanılmadığında, uzun geri zamanlar kimi karmaşaları
içerir. Birden fazla geri dönüş kullanmayı düşünüyorsanız, çok uzun geri zamanlarda,
izleyicinin öyküye ilgisini yitirme tehlikesi olduğunu bilmeniz, bu konuda dikkatli
olmanız gerekir. Zaman kullanımında şimdiden geçmişe, geçmişten geçmişe ve
şimdiye yapılacak karmaşa rastgele değil izleyicinin olayları birbirine bağlayacağı bir
düzende yazılır. İzleyicinin kafasını; belirgin olmayan, bir anahtar vermeden, geri
dönüş içinde, geri dönüş kullanımı karıştırır. Buna en iyi örnek Bird filmidir. Film,
jazz efsanesi Charlie Parkerin sağlığının iyi olmadığı ellili yıllarda başlar. Uzun geri
zaman: Parkerin dorukta olduğu 1945 yılıdır. Sonra, yeni bir uzun geri zamanla
1936'ya gidilir. Bu anlatım tekniği, Charlie Parkeri tanıyan jazz meraklıları için
geçerlidir ama diğer izleyiciler için karmaşık ve kafa karıştırıcıdır. Örnekte de
görüldüğü gibi, uzun geri zaman içinde fazla sayıda geri dönüş yapıldığında, olay
örgüsünün ileriye doğru gelişimi engellenir, öykünün olağan gelişimi bozulur, bu da
izleyiciyi şaşırtır. Uzun geri zamanlar doğru ve yerinde kullanılmadığında, öykünün o

ana dek oluşturduğu gerilim ve hızı düşebilir.
Uzun geri zaman, kimi zaman öykünün sonucuna yakın başlatılır. Kişinin
geçmiş yaşamında; filme konu olan olay, geriye dönüşle ‘’geçtiği zaman içinde’’
görsel olarak anlatılır. “Geriye sayma” görüntünün üstünde sözel anlatım sürerken,
olay aynen geçmişteki gibi sürdürülür. Bu durumda izleyici, filmin başladığı noktaya
yaklaştığını anlar.
Bu anlatımla, yaşanan andaki durumun tersi de verilebilir. Örneğin, içine
kapanık bir adamın, geçmişinde çok çapkın olması, uzun geri zaman anlatımıyla
canlandırılabilir. Filmin geri kalanında geçmişin etkileri, izleri şimdiki durumuyla
verilir.
Uzun geri zamanın, bir biçimde amaç dışı kullanımı önemli bir sorundur.
Örneğin, öykünün eğlenceli ya da yoğun anında, kişinin birden ölen yakın arkadaşını
hatırlamasında, nasıl bir anlatımın yeğleneceği konusunda kendinize soracağınız
sorular vardır:
Ölen yakın arkadaşın cenaze töreni.
Kişinin arkadaşının elinden tutarak ağlaması
Uzun geri zamana geri dönüş yaparak: İki arkadaşın kimi anları verilir.
Yakın çekimle ölen arkadaşını hatırlayan kişiye ilişkin, kimi şeylerin
gösterilmesi..
.
Öykü akışında, uzun geri zamana dönerek, kimi anların verilmesi ya da yakın
çekimlerle hatırlanan olaya ya da kişiye ilişkin kimi şeylerin gösterilmesi...
Hangisi istenen anlamı yerine getirir?
Ve soruların yanıtlarını verdikten sonra sahnenin nasıl olması gerektiğine
ilişkin en doğru kararı vermek gerekir.
Başka bir duruma örnek şudur: Adam, öldürdüğü sevgilisinin mezarı başında
intihar eder. Bu durum, iki değişik öyküleme (dramatik yapı) ile gerçekleşir:
Birinci Anlatım:
Şimdiki zaman: Mezar başında üzüntülü bir
adam
Uzun geri zaman: Adamın, sevgilisini neden
öldürdüğünü anlatan bir öykü
Şimdiki zaman: Sevgilisinin mezarı başında,
adamın intiharı

İkinci Anlatım:
Şimdiki zaman anlatımı ile adamın sevgilisini
neden öldürdüğünü anlatan
bir öykü ve adamın sevgilisinin mezarı
başındaki intiharı

Şimdi kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Birinci önerideki gibi öykünün uzun
geri zamanla anlatılmasına gerek var mı, yoksa ikinci önerideki gibi öykünün anlatımı
kronolojik bir düzenleme ile daha mı etkili olacaktır?
Hayal kırıklığına uğramamak için plân yapar iken;



Geri dönüş olarak seçtiğiniz ‘’uzun geri zaman’’ın amacınız doğrultusunda; etkili,
sağlam, doğru yerde, istenen noktada olup olmadığını saptamaktır.
Uzun geri zamanın, izleyiciye bilgi aktarımında gerçekten yardımcı olup olmadığını
belirlemektir.

 Kısa Geriye Dönüşlerin Kullanılması (Flasback)

Zamanın olağan akışı içinde, kısa bir an geriye gidilmesi de zamansal bir
vurgulamadır.
Kısa geri zamanlar, zaman atlamaları gibi küçük ölçülerde ( yalnızca birkaç
kare ile) anlam ve görüntü sürekliliği sağlamak adına kullanılır. Bu, zihinsel bir
aldanışla ilgili değildir.
Görüntü açısından sürekli olmayan bir devinimin alınıp, öz açısından içindeki
sürekliliği sürdürmek için yapılır.
Bunu, yalın bir kapı açma örneğiyle görelim:
1. Çekim: Oyuncunun oturduğu yerden kalkıp
kapıya yürüyüşü, kapı
tokmağını tutuşu ve tokmağı çevirişi.
2. Çekim: Zaman geriye alınır. 1.çekimdeki “bir
an”, 2.çekimin arasına
konulur ve 2. çekim sürdürülür.
2. çekim, 1. çekimdeki bir anlık devinimi yineler. Yinelenen bu anlık görüntü,
izleyicinin dikkatini çekmek amacıyladır. Bu işlem “kısa geri zaman” olarak
adlandırılır.
 Geri Zamanlar; Ne Zaman, Hangi Durum ve Nedenler ile Kullanılır?

Öykü anlatımı şimdiki zamanla sınırlanmayıp, zaman içinde geri gidilerek; öykünün








gelişimine katkıda bulunması amacı ile önemli olayların açıklanmasına katkıda bulunulur.
Öykünün başladığı andan önce; gerçekleşen herhangi bir olayın, geçmişte neler
olduğunun gösterilmesinde, öykünün geçmişine ilişkin bilgiler verilmesinde kullanılır.
Öykünün daha önce gösterilmeyen bir bölümünün sunulması amacı ile yararlanılır.
Daha önce gösterilen bir olayın anımsatılması amacındaki vurgu yinelenmesinde,
Öykü içinde gizli kalmış bir noktanın açıklanmasında,
Oyunculara, öykü içinde kendi ile ilgili bölümleri anlatma/gösterme olanağı verilmesinde
geri zaman dönüşümü kullanılır.
Öykünün akışına katkı getirecek özlenen ve geçmişte olmuş olay/durum, ile ilgili bilgi ya da
hatırlatma olarak verilir (Nostaljik geriye dönüş).
Daha çok psikolojik filmlerde kullanılan, hafıza kaybına uğrayan kişinin geçmişi
anımsamasında (Travma geriye dönüş) da başvurulan bir yöntemdir.



Öykünün, tümünün geriye dönüşler ile hatta geriye dönüşler içinde de geriye dönüşler
yapılarak anlatılmasında (Böylece, öyküde, önceden olan, ancak izleyiciye
gösterilmeyen şimdiye yakın ya da uzak bir olay gösterilebilir.)
Yukarıda sıralanan yarar ve tehlikelerine karşın, geri zaman dönüşleri izleyici
tarafından çoğu kez filmin en ilginç parçası olarak duyumsanır. Geri zamanların ana
kurallarından biri; kabul gören bir varsayıma göre, geri dönüş başladığında, görüntü
bir kişinin yüzünde ise bu anda yapılacak geri zaman, o kişinin anılarını gösterir.
İzleyiciyi şaşırtmayacak ya da bir hile tarzında izleyicinin dikkatini çekmeyecek olan
bu geri zamanda, ilginç dramatik efektler kullanılır. İzlediğiniz filmlerde
görmüşsünüzdür: Geçmişi anımsatmak; görüntüyü bulanıklaştırmak, anımsanan şeyi
görüntünün bir köşesinde göstermek ya da doğal görüntüleri değişik renklerde vermek
gibi yöntemler kullanılarak yapılır.

3.3. Gelecek Zaman Sürekliliği
Gelecek zaman sürekliliği iki kesimde ele alınır:
 Gelecek zaman içinde olabilecek olayların anlatımı
 Şimdiki zamandan başlayıp, gelecek zamana yapılan atlayışlarla olayların anlatımı.

Gelecek zaman içinde olabilecek olayların anlatımında izleyici, gelecek
zaman içine götürülür. Olay sanki şimdi oluyormuş gibi, şimdiki zaman sürekliliğinde
sunulur. Bu durumda izleyici olayı, “Olay böyle olacak!” ya da “olabilir?”
düşüncesiyle izler.
İleriye doğru atlama, geriye dönüşün tam tersidir. Zaman içinde ileriye
gidilmesi, olayların nasıl olacağı ya da olabileceği; bir düşüncenin ya da bir tasarının
önceden görsel-sözel dramatik yapı içinde anlatılmasıdır. Daha sonra şimdiki zamana
dönülür. Gelecekteki bir gizli gücün etkisi, bir bilim adamının, uzay gemisiyle diğer
gezegenlere nasıl ulaşabileceğini açıklaması, birini öldürmeyi ya da bir yeri soymayı
tasarlayan kişinin soygunu yaparkenki hâli, ileri atlanarak gelecek zaman içinde,
görsellikle verilebilir. Kısaca, gelecek zaman içinde görsel olarak anlatılan öykü, bir
bilim-kurgu biliciliğini, bir sanayi tasarımını ya da öyküdeki bir kişilik tarafından
düşlenen olayları içerir. Bu tür anlatımda, izleyici zaman konusunda bilgilendirilip,
olayı izlemede bir karmaşa içine düşmesinin önlenmesi, yazımda dikkat edilecek en
önemli noktadır. İleriye atlama ile olayın tümünün, gelecek zaman içinde sunulması
arasında bir ayrım vardır. Birincisinde, şimdiki zaman içinde, gelecek zaman geçici
olarak yer alır. Olay sunulduktan sonra şimdiki zamana dönülür (Back to the
Future - Geleceğe Dönüş). İkincisi ise, tümüyle gelecek zaman içinde geçen öykü
anlatır.

3.4. Durumsal (Düşsel) Zaman
Sinemada, yukarıda sıralanan, saatle saptanan gerçek zaman dışında, kişilerin
çeşitli durumlarda yaşadıkları, durumsal (düşsel ya da psikolojik) zaman da kullanılır.
Durumsal zaman, bir olayı gözleyen bir kişinin zihinsel davranışlarını,
anımsamalarını, düşüncelerini ya da gözlediği olayın, çarpıtılan biçimde algılanmasını
kapsar. Durumsal zaman sürekliliği bir karabasanı, sayıklamayı, sarhoşluğu ya da
diğer çarpıtılan düşünceleri anlatmakta kullanır.
Bir filme ritm kazandırmada temel olan durumsal zaman, gerçek zaman
değildir. Gerçek zaman olmadığı için de, sunulma yönteminde ya da süresinde bir
sınırlama yoktur. Bu kullanımda zaman, gerçek yaşamda olmayacak biçimde
parçalanarak, kısaltılarak, uzatılarak, çarpıtılarak ya da birkaç olay, birbiri içine
karıştırılarak, süreklilik yöntemi gözetilmeden sunulur. Olaylar yavaş devinimlerle,

anlık kısa görüntülerle ya da görüntü dondurularak, uzun uzun verilebilir. Durumsal
zaman kullanımında, birbiriyle ilişkisi olmayan gerçek ya da düşsel olaylar, açık ya da
çarpık düşünceler ya da şimdiki zaman/geçmiş zaman/gelecek zaman birbiriyle
karıştırılır. Ancak durumsal zamanın bir anlamı yok gibi algılanması da yanlıştır.
İzleyici ne olup bittiğini anlamalıdır. Durumsal zamana geçiş, uygun ses efektleri ve
görsel geçişlerle doğru biçimde ele alınmalı ve açıklanmalıdır (Nightmare on Elm
Street-Elm Sokağı Kâbusu).
İleriye atlama ile olayın tümünün, gelecek zaman içinde sunulması arasında
fark vardır. Birincisinde şimdiki zaman içinde, gelecek zaman; geçici olarak yer alır.
Olay sunulduktan sonra şimdiki zamana dönülür (Back to the Future-Geleceğe
Dönüş). İkincisi ise, tümüyle gelecek zaman içinde geçen öyküyü anlatır (Star WarsYıldız Savaşları).
Gerektiğinde bir film öyküsünde, zaman öğelerinden yalnızca biri kullanılabilir.
Ya da birkaçı birbirine kaynaştırılarak kullanılır.
Örneğin:
Filmin öyküsü şimdiki zamanda oluyormuşcasına başlar, daha sonra zaman
içinde ileriye gidilebilir ya da geriye dönülebilir.
Filmde zaman kısaltılır, uzatılabilir ya da dondurulabilir.
Film öyküsü, hem gerçek hem de durumsal (düşsel) zaman kullanılarak
anlatılabilir.
Senaryo yazarı, zaman kullanımında bu uygulamaları yaparken, değişen
zamanları vurgulamalı ve kullanışını izleyiciye, kolaylıkla kavrayabileceği bir
biçimde vermelidir.

3.5. Zamanın Diğer Kullanımları
Filmin türü, gerilim ya da devinim (action) ise, kuşkunun/merakın dişli çarkı
olacağı inancı ile görüntü içine, uygun yerlere saat konulur. Film içinde kullanılan bu
saat, zamanla yarışan kahramana karşı bir sınırlamadır. Haydutlar belli bir saat içinde
yok edilmelidir (High Noon-Kahraman Şerif). Virüs belirli bir süre içinde denetim
altına alınmazsa kasaba bombalanacaktır (Outbreak-Tehdit). Başkan, suçsuz
yolcularla dolu bir uçağı, tam doğu sahillerine geldiğinde, gökyüzünde patlatılarak
yok edilmesi için emir verir (Executive Decision - Kritik Karar). FBI’in
görevlendirdiği kişi, belirlenen süre içinde kötü adamı yakalamalıdır (Midnight RunGeceyarısı Av).
İstedikleri para verilmez ise kente zehirli gaz fışkırtmayı tasarlayan kötü
adamların, bu eylemi ne zaman yapacağının bilinmediği durumlar da olabilir (The
Rock-Kaya). Kötü adamların amaçlarını bilmeyen, ama başarılı olmamaları için var
gücüyle çalışan dedektif ve eylem sonunda binadaki tüm insanların havaya
uçurulabileceği kuşkusunu taşıyan izleyici bu durumda belirli bir saate/dakikaya sahip
değildir (Die Hard-Zor Ölüm). Bir senatörü öldürmeyi tasarlayan kötü adamlar,
stadyuma belirledikleri zamanda patlayacak saatli bomba yerleştirir. Bombanın ne
zaman patlayacağı karşı tarafça bilinmez (The Last Boy Scout-Son Görev). Zaman
kullanımı, kahramanın görevini yoğunlaştırır ve zamanın azalması coşkuyu artırır.
(Yazar olarak, sizin de kullanabileceğiniz ortalama bir buçuk saatiniz var.)
Saat kullanımı bir kural değildir. Şöyle izlediğiniz filmleri bir düşünün: Kuşku,
merak, coşku, korku yaratıcı filmlerin hangisi saat kullanmaya gereksinmiş? Kuşku,
gerilim ve devinim coşkusu, sıkıştırılan bir ilmiktir; kahraman ya tehlikeye atılır ya da

gizemli çözümlerle çevresi sarılır. Ya da her ikisi birden yapılır. Örneğin, seri katil
filmlerinde (Silence of the Lambs-Kuzuların Sessizliği/Seven-Yedi) belirli bir zaman
darlığı yoktur ama bir sonraki kurban öldürülmeden, kötü adamın yakalanmaya
çalışılması durumu da yatsınamaz bir gerçektir. Saat kullanımı olmaksızın, gerilim ve
coşku öykünün sonuna dek sürer.
Suçsuz adamın suçlanması, gerilim ve coşku yaratır (North by Northwest-Gizli
Teşkilat). Polisler tarafından yakalanmadan önce kahraman araştırma yaparak,
suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır (The Fugitive-Kaçak).
Saat, Hitchcock'un terimiyle “Mac Guffin” (mikrofilm teyp-geçmişteki
mektup), kişinin sonuçta kurtulmasını/bağışlanmasını sağlar ama yalnızca saat,
öyküyü toparlayıcı öge değildir. Tüm öykülerinde saat sürekli varsa, bu o yazarın ya
usa ilişkin tembelliğinin ya da kuşkuyu, merakı yükseltecek dişli çarkının olmadığının
bir göstergesidir. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok! Kuşku, tehlike ve gizem başka
yöntemlerle de sağlanabilir; yeter ki ilmiği sıkıştıracak yöntemi bulun.

3.5.1. Gerilme
Gerilme, bir olgunun nesnel süresinin öznel olarak genişletilmesidir. Bu,
yavaşlatılan bir çekim değildir. Saniyeler genişletilerek ve olgularla doldurularak,
fizik olarak imkânsız bir durum yaratılır. Örneğin, zamanın birden durması, her şeyin
devinimsizleşmesi, yalnızca kahramanın yaşamını sürdürmesi ve ardından, zamanın
olağan akışı içine girmesi/yaşamın kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi sürmesidir.

3.5.2. Zamandaşlık (Simültane)
Zamandaşlık, birbirleriyle ilişkili iki ya da daha çok olgunun ayrımlarının, aynı
anda ortaya çıktıklarını belirtecek şekilde, anlatılması yöntemi olarak tanımlanabilir.
Bu yöntemle aynı anda süren yaşamsal iki zaman, birinden diğerine geçerek
sürdürülür. Herhangi bir gerilim filminde bu kullanıma örnek sahneler görebilirsiniz.

4. KONUŞMA ÖRGÜSÜ (DİYALOG)
4.1. Sinema Dilinin Diğer Dillerden Farkları
‘’Yedinci Sanat’’ olarak adlandırılan sinema, kendinden önceki sanatlardan
kimi öğeleri gelişim süreci içinde önce aynen; zamanla özelliklerine ve koşullarına
uyarlayarak kullanır oldu. Diğer sanatlardan gelen öğelerden biri konuşma örgüsüydü.
Yanlış bilgilendirmemek için yazın dilinden ve özellikle tiyatrodan gelen konuşma
örgüsü ile sinemadaki konuşma örgüsü ayrımını ortaya koymak gerekir.

4.1.1. Tiyatro-Sinema Konuşma Örgüsü Farkları
Herhangi bir tiyatro oyununu incelediğimizde; öykünün jest, mimik, devinim ve
öteki görsel araçlarından yararlanmasına karşın, konuşma örgüsüyle geliştiğini rahatça
görürsünüz. Tiyatro oyunu doğaldır ki iletisini, sınırlı, belki o anda değişmesi
olanaksız, üç boyutlu mekânda, karşılıklı konuşma biçiminde verir. Tiyatro oyununun
konuşma örgüsü, yoğun olarak oyunun gelişimine yön verici bir yapıdadır. Rene
Clair'in dediği gibi, “kör görebiliyorsa” tiyatro oyunu amacına varır. Tiyatroda
konuşma örgüsü çok önemlidir. Bir film senaryosunun görsel tanımlarının yapıldığı
kısmına bakmadan; konuşma örgüsünü okuduğunuzda, öykünün ne anlattığını kesin
olarak anlayamayız. Bunun nedeni, konuşma örgüsünün sinemada tiyatroya oranla
daha ekonomik kullanılmasıdır. Sinema, tiyatrodan daha geniş anlatım araçlarına ve

yöntemine sahiptir.
Bu da filmdeki konuşma örgüsünün, tiyatrodaki konuşma örgüsünden daha
değişik bir boyutta olduğu gerçeğini ortaya koyar. Kısaca ve altı çizilerek söylenirse,
sinema ve tiyatro konuşma örgüsü birbirine karıştırılmamalıdır. Sinemada, konuşma
örgüsü, diğer öğelerle birlikte öykünün ana iletisini vermek için kullanılan yollardan
yalnızca biridir. Konuşma örgüsü, yalnızca doğrudan doğruya izleyicinin işitme
duyusuyla ilişkilidir.
İzleyicinin işitme duyusuyla ilgili özellikleri ise şunlardır:



İşitme alanı geniştir, bu nedenle bellekte seçme yapar.
Herhangi bir sesi duymak, yorumlamak kişinin o an içinde bulunduğu duruma
bağlıdır.
Yine Rene Clair'in dediği gibi, “sağır duyabiliyorsa” film amacına varır.

4.1.2. Yazı Dili-Sinema Konuşma Örgüsü Farkları
"Okunmak için yazılmış sözlerle, söylenmek için yazılmış sözler ayrı ayrı
seçilmelidir." "Diyaloğun orta noktası, yoğun üslûplu yazı diliyle, yüzeysel konuşma
dili arasında yer almalıdır."
Birbirini tamamlayan bu iki görüşten yola çıkıldığında rahatlıkla söylenebilecek
olan şudur: Romanda/öyküde rahatlıkla yazılan her bilgi, düşünce senaryoda, romanda
ya da öyküdeki gibi verilemez. Öte yandan senaryoda iyi bir konuşma örgüsü “yazılı
dil” ya da “yazın biçimlerine”göre yazılmaz. Senaryoda her şey, öncelikle görsel
anlatım içinde düşünülür.

4.1.3. Günlük Konuşma-Sinema Konuşma Örgüsü Farkları
Film konuşma örgüsü, izleyicinin bireysel belleği ile yüz yüze olduğundan,
doğrudan günlük konuşma ile yakınlık gösterir. Sam Goldwyn, yazarlarına konuşur
gibi yazmalarını öğütleyerek, "Eğer bir ileti yazmak istiyorsanız, dil birliğini
koruyun." der. Kimi kuramcılar ve senaryo yazarları konuşma örgüsünün “körü
körüne gerçeği yansıtmaması’’ gerektiğini belirtirler. Konuşma örgüsü, gerçek
yaşama uygun, doğal olarak yazılmalıdır. Ama bu, gerçek yaşamdaki konuşmaların
senaryoya aynen yazılması demek değildir. Çünkü gerçek yaşamdaki konuşma
örgüsü, çoğu kez yerinde sayan, aynı şeyleri yineleyen ve konudan konuya atlayan bir
akış gösterir. Senaryo yazarı konuşma örgüsünü, filmin gerektirdiği anlatım ve
tanımlamaların içinde kalarak, günlük konuşma içinden en uygun tümceleri seçip
ayıklayarak, bayağılıktan, yapaylıktan kaçınarak, anlamlı ve ekonomik bir biçimde
yazmalıdır. Senaryoda konuşma örgüsü, yazarın en güç görevlerinden biridir.
Konuşma diline uygun, seçme ve ayıklama yapılarak konuşma örgüsü yazmak kolay
değildir. Alfred Hitchcock, “bir film yazarken, diyalog öğeleriyle görsel öğeler
arasında kaçınılmaz olarak bir ayrım yaparız. Olanaklar elverdiğince görsel olanı, ön
plâna almalıyız. Sinemada bir öykü anlatılırken ancak başvurulacak başka yol
kalmadığında diyalog kullanılmalıdır.”der. Çünkü konuşma örgüsüne aşırı yüklenme,
görsel anlatımı geri plâna iter.
Senaryo yazımında konuşma örgüsünün, uygun, zorlamasız ve çelişkisiz bir
biçimde öyküdeki yerini alması çok önemlidir. Sinemada konuşma örgüsü, anlatımın
araçlarından biridir. Hemen tam bu noktada, anımsatılacak bir öğüt ''anlatma, göster."
ilkesidir. Öncelikle, öyküyü, filme özgü yöntemle, görsellikle anlatmaya çalışın.
Filmde karşılıklı konuşma yoluyla her şeyi izleyiciye aktarmak, kolaycılıktır. Bir
senaryo yazarının en büyük hatalarından biri, herhangi bir güçlükle karşılaştığı zaman
“Bunu bir dizi diyalogla hallederiz." diye düşünmesidir. Konuşma örgüsü, aslında

öyküyü gözleriyle anlatan insanların ağzından dökülen, diğer tüm seslerin arasında
herhangi bir ses olmalıdır. Lagos Egri “Sözcükleri savurmayın, koruyun" diye
başladığı sözünü, "sanat bir seçmedir, fotoğraf değil; eğer gereksiz söz yığınına
boğulmazsa, düşünce daha da gelişebilir" diye sürdürür. Anlatımda konuşma örgüsü
kullanılacaksa, bu kişilerden ve çatışmalardan doğmalı; kişilikleri açıklamalı, bir
amaca yönelik olarak eylemi yürütmelidir. Kısaca kişiler konuşmak için
konuşmamalı, gerekmedikçe görsel anlatımda zorlamaya girilmedikçe konuşma
örgüsü kullanılmamalıdır.
Tamamen kişilere bağlı olduğundan, konuşma örgüsü için “temel bir biçim”
yoktur. Tüm kişiler kısa ve öz konuşmayabilir, tüm konuşmalar etkin olmayabilir.
Parlak sözler uğruna kişilikten değil, kişilik adına parlak sözlerden vazgeçilmelidir.
Canlı, renkli ve devingen bir konuşma, kişiliğin zararına olmadan da ortaya
konulabilir. Bununla birlikte, kişilerin var olan sıcaklığı olsa bile, aynı düzende
tekdüze sıkıcı konuşma örgüsü yazmak da tehlikelidir. (Senaryo yazımı bittikten
sonra, öykünün kurgusu, oyuncu ve kamera devinimleri, geçişler gibi öğelerle birlikte,
konuşmaların anlatıma bir katkısı olup olmadığı iyice belirlenmelidir.)
Sözün özü, olayı sergilemek için “görsel ağırlıklı” ya da “sözel ağırlıklı”, hangi
anlatım yöntemini seçerseniz seçin, temel ilgi hep izleyicinin dikkatini uyanık tutmak
olmalıdır.

4.2. Konuşma Örgüsünün İşlevleri
Genel olarak, dikkat ve estetik ilgi sağlayan konuşma örgüsünün, filmdeki
temel işlevi iki biçimde ortaya çıkar:
 Konuşma örgüsü temel alınır, sözel anlatım yoluna gidilir.
 Konuşma örgüsü ya da ses görüntüyü destekler, görsel anlatımın tepkisini güçlendirir.
Fransızların ayrımıyla, konuşma örgüsünün öyküde üç işlevi vardır: Yazarın sözü (mot d'
auteur), durumun sözü (mot de situation), kişinin sözü (mot de caractere). Bu görüşlerden
yola çıkıldığında, senaryo konuşma örgüsünün işlevi üç ana başlık altında açıklanabilir: Bilgi
verir, duygusal bir anlam taşır ve öykünün gelişimine katkıda bulunur.

4.2.1. Konuşma Örgüsü Bilgi Vermeli
Aristoteles, Poetikasında; " diyaloglar, kişiler kendi aralarında konuşmaktan
çok izleyiciye bilgi aktarmak istediklerinde açıklamalar içerir. Böyle bir diyalog
gerçekçi ve akla uygun bir durum için kullanılmamış, dram yazarı istediği için
yazılmıştır" der.
Konuşma örgüsü, öykünün iletisini, olayları ve gerekli bilgileri aktarmada,
bunlar arasındaki ilişkileri kurmada, yorumlamada gereklidir. Bu anlamda, iki oyuncu
arasındaki konuşma birbiri için değil, izleyici içindir.
Konuşma örgüsünde bilgi vermek için bilgiçlik taslamaya da gerek yoktur.
Senaryonuzu hiçbir zaman slogan kürsüsü yapmayın. Elbette senaryo yazarının,
kahramanlarının ağzından söyleyeceği kimi şeyler olabilir. Ama izleyici açısından,
duygudaşlığın bozulmasına neden olmamak için, bu sözler, kahramanın, çizilen
kişiliğinden çıkarak söylev çekmesi biçiminde değil, doğal ve ustaca verilmelidir.
Yine karşı olduğu şeyi anlatmak için, yazarın kahramanı uzun boylu konuşturması da
gerekmez. Bilgi gerektiren konularda, doğruyu öğrenmedikçe konuşma örgüsünde
kullanmaktan sakının.
Konuşma örgüsü önceki olaylara ilişkin bilgi vermelidir. Öykünün başladığı
andan önceki olayların geçtiği zaman ve mekânla, öyküde görünmeyen çeşitli kişi ve

davranışlar görsellikle verilmeyecekse izleyiciye aktarılabilmelidir. Senaryo yazarı,
çeşitli nedenlerle görüntüye gelmeyecek olayları, durumları dolaylı konuşma ile
açıklayabilir. Ama bu tür konuşmaları da fazla uzatmak doğru değildir. Konuşma
uzadıkça yapaylık oranı da o denli artar.
 Kişiliği Açıklayıcı Bilgi Vermek
Konuşma örgüsü, yalnızca düzenlenmiş durumları değil, aynı zamanda kişiliği
de belirtir. Nietzche, "her söz, her ağza yakışmaz"; Jean Aurence, "diyalogların, tıpkı
giyinme biçimi gibi, kişiliği yansıttığına inanıyorum"; Field, "diyalog, belli bir hareket
biçimiyle tanımlanan kişiliğe bağlıdır." der. Konuşma örgüsü kullanımında önemli
olan, kişinin kendi olayında değil, olaylar hakkında ne duyumsadığıdır. Örneğin, A
Fistful of Dollar (Bir Avuç Dolar)'da, karısını ve çocuğunu kurtarmada kendisine
yardımcı olan Man With No Name'e, başkası için niçin yaşamını tehlikeye attığını
sorar. Man With No Name hırıltılı bir sesle "Bir zamanlar sizinki gibi bir ailem vardı
ve yardım edecek bir kişi yoktu." yanıtını verir. Şimdi, gösterilen olayla koşutluk
kurarak, Man With No Name'in ailesine ne olduğunu sezinlediniz değil mi? Ama
onun olayla bağlantılı duygularının ne olduğunu bilmek istiyor musunuz?
İzleyiciye, kişinin kim olduğunu söyleyen ve ileride ne olabileceğini
duyumsatan bir sözcük olsa bile her konuşma; temanın gereklerine, konuşanın
fizyolojik, toplumsal ve psikolojik üç boyutlu kişiliğine bağlı uygun biçimle yazılır.
Diğer bir anlatımla kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, işi, gelir düzeyi, toplumdaki
yeri, bulunduğu ortamı, ülkesi, psikolojik durumu, huyu vb. gibi etkenlere uygun
olarak konuşturulur; gençler genç, yaşlılar yaşlı gibi konuşturulmalıdır. Doğallık,
inandırıcılık, çeşitlilik, renklilik böylelikle sağlanır. Biçim çeşitliliği, tümce
uzunluğu/kısalığı, tümce yapısı, konuşma hızı, konuşma özellikleri (kekemelik, kesik
kesik konuşma, dokunaklı ve etkili konuşma, çocuksu konuşma, dik sesle konuşma,
mahalle karısı edası, külhanbeyi edası vb.), kullanılan deyim, terim ve sözcükler,
ünlemler, susmalar, yinelenen sözler, yansılamalar, konuşmaya eşlik eden bakış,
mimik, jest, devinimler, ıslık çalma, dili şaklatma, homurdanma vb. seslerle sağlanır.
Çokbilmişler uzun tümcelerle, kararlı olanlar kesin dille, yaşlılar ağır ağır konuşur.

4.2.2. Konuşma Örgüsü Duygusal Bir Anlam Taşımalı
Konuşma örgüsü akılcı olmaktan çok, kişiler arasındaki çatışmaları ve tin
durumlarını ortaya koyabilmeli, verilen duruma ilişkin duyguyu yansıtmalıdır.
Konuşma örgüsündeki bir tümce ile içerdiği psikolojinin süresi uyumlu olmalıdır.
Günlük konuşmada bile söylenen sözler, konuşan kişilerin söyleyiş biçimlerine ve
duygusal durumlarına göre çeşitlilik gösterir. Örneğin çok uzun bir tümce, sinirli
söylenemez. Çünkü sinirli olma durumu anlıktır. Şok hâlini yansıtan ifade, uzun bir
tümceyle yansıtılamaz. Konuşma örgüsü yazılırken, sözcüklerin sıralanışı da
önemlidir. Örneğin atak, çok dinamik konuşmalarda ilk ve son sözcükler önemlidir.
Yapılacak bir espride sürpriz ya da vurucu sözcük/sözcükler, tümcenin en sonuna
getirilirken; olağan bir konuşmada, bir tümcenin ilk sözcüğü, o tümcenin en güçlü ve
vurgulu yeridir. Buna “anahtar sözcük” denilir. "O gözü çıkart, seni kızdırdıysa!.." ya
da "Seni kızdırdıysa, çıkart o gözü!.." örneklerinde, ikinci tümcede “gözü” sözcüğü
sona getirildiğinden anahtar sözcük geciktirilmiş, anlam güçsüz duruma gelmiştir.
Senaryoda kahraman ya da karşıtının sakin olması, sinirliliği ya da mutluluğu
tekdüze verilmeyip, birtakım duraksamalar ve kopukluklar içermelidir. Bir sözcük
haykırışla söylenecekse, sözcüğün ' V' ya da ' O' gibi geniş ünlüleri içermesi ve
onlarla bitmesi oyuncuya kolaylık sağlar.
İnsanlar bütün duygu ve düşüncelerini, apaçık belirtmezler. Kimileri özellikle
saklar. Üstelik dolaylı anlatımın, doğrudan anlatımdan daha etkili olduğu
unutulmayarak tüm duygu ve düşünceleri söze dökmemek, jest, mimik gibi anlatım
araçlarından yararlanmak gerekir. Kimi duygu, düşünce ve özelliklerinin

anlaşılmasını, olayların gidişine bırakmak uygun olacaktır.
Konuşma örgüsünde duyguyu belirtmek için, kişi adından sonra “ayraç” tan
yararlanılır. Ayraç içindeki bilgi, oyuncuya konuşmadaki iç devinimi yansıtmada,
sözcüklere/tümceye nasıl anlam vererek tonlaması gerektiğini bildiren bir yöntemdir.
Örnek:
UĞUR
(İğneleyici)
Elbette, seni
seviyorum.
BELMA
(Patlamamak
için kendini
tutar)
Bir an için ciddi
olur musun?

4.2.3. Duyguyu Ortaya Koyan Vurgu
Kısa bir an sessizliği belirtmekte kullanılan duygu vurgusu yalın bir jest-mimik
türüdür.
CAFER
Hangi cehennemdeydin?
(vurgu) (Buraya diğer kişiden uygun
jest ya da mimik yazılır)
Hey, hop, bekle bir dakika,
kendini dağ başında mı sanıyorsun?
Vurgu, söylenen sözlerin karşısındakini etkileme ya da konuşana düşünme
süresi tanımadır. Konuşma örgüsünde, konuşmanın tartımını (ritmini) belirleyerek,
duyguyu güçlendirici bir öğedir. Vurgunun belirtilmesi uygulayıcılara fazla gelebilir.
Yazar olarak konuşmaları yazıyorsunuz, öyleyse sessizlikleri niçin yazmayasınız?!.
Konuşmalar kadar, sessizlikler de aynı derecede önemli değil mi? “Vurgu”nun
belirtilmesi, konuşmaları sessizlikle doldurmak değildir; bir vurguya gereksinim
duyulduğunda yazılmalıdır. Aşağıdaki örneği inceleyerek, vurgu anında ne yapıldığını
görün:
CAFER
Hangi cehennemdeydin?
Tahsin pişkince sırıtır
CAFER ( SÜRDÜRÜR )
Hey, hop, bekle bir dakika! Kendini
dağbaşında mı sanıyorsun?

4.2.4. Ara Sorular
Kimi yazarlar, konuşma örgüsü yazımında izleyiciye duyumsatmak istenen, altı
çizilmek istenen konuşmalar için ara sorular kullanılmasını savunurlar. Kimi yazarlar
ise soru-yanıt yönteminin gerekli olmadığını, bunun yerine kişinin devinimde

bulunmasını ya da devinimsiz bir duruşun ya da sessiz kalmasının daha etkili
olabileceğini ileri sürmektedirler. Yeterli sebep yoksa konuşmayı geliştirmeyecekse
iki kişi arasındaki ara sorulara gerek yoktur.

4.2.5. Konuşma Örgüsü Öykünün Gelişmesine Katkıda Bulunmalıdır
Kişiler konuşturulmak için konuşturulmamalıdır. Konuşma bir amaca yönelik
olmalı; öyküyü, günlük yaşamdaki konuşmalar gibi yerinde saydırmayıp ileri
götürmelidir. Diğer bir anlatımla, konuşma örgüsü ’’çok daha kısa ve çok daha özlü
”olmalıdır.
Konuşma Örgüsü:
 Diğer öğelerle birlikte, öykünün temasını ortaya koymalıdır.
 Kişilikleri ortaya çıkarabilmeli, onları betimleyebilmelidir.
 Duygu ve anlam yaratmalı ve öykünün gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Senaryo başarılı olsa bile, bir yönelim, bir konuşma yeterli açıklıkta değilse ve
bilgi verici ayraç yok ise oyuncunun tonlaması tümcenin öngörülen anlamının tam
karşıtı olabilir. Oyuncu; "öykü gelişimi boyunca Hasan’ın, Türkandan nefret ettiğini
gördük. Şimdi onu görünce niçin sevindi?" diye düşünür. Özenli ve dikkatli bir
çalışma, bu karışıklığa neden olmaz. Yönetmen ve oyuncunun yanlış olanı, yeniden
ele alıp betimleyecek zamanı yoktur. Hata istenmeyeceğine göre, burada sizden
istenecek hatanın tümünü makaslamanızdır.

4.3. Düşüncelerin ve Hatırlanan Şeylerin Verilmesi
4.3.1. Dış Ses ya da Görsel Anlatım
Kişinin düşüncelerini, yüz anlatımıyla (mimik) izleyiciye vermek olanaksızdır.
Çünkü gerçek yaşamda yüz, kişilerin ne düşündüklerini ya da ne duyumsadıklarını
yansıtmaz. Senaryoların özgün sorunlarından biri; düşüncelerin ve hatırlamaların
açıklanmasıdır. Roman ya da öyküde kullanılan "kahraman şöyle düşünüyordu:"
türünden bir açıklama senaryoda yer almaz. Kişiler romanda düşünürler; oysa filmde
“dış ses (off voice)” kullanılmıyorsa, ancak düşünürken gösterilebilir. Görsel ya da
sözel bir anahtar vermedikçe, kişinin ne düşündüğünü anlamakta elbette olası değil.
Böyle bir durumda senaryo yazarı, kişinin o andaki durumunu izleyiciye: Görsel
yöntemlerle iletmeye çalışır. Düşünceler/anımsamalar, karşılıklı konuşmayla
verilebildiği gibi, görüntüyle de verilir. Geçmişte yapılan ya da gelecekte yapılacak
bir işin düşünülmesi, geriye ya da ileriye gidilerek, olay olduğu gibi ya da olacağı gibi
görselleştirilir. Düşünme sahneleri için diğer bir yol, tepkinin anında gösterilmesidir.
Örneğin Birine kızan kişinin, tepkisini çevresindeki şeyleri tekmeleyerek göstermesi
gibi.

4.3.2. Kişinin Kendi Kendine Konuşması (Monolog)
Düşüncelerin/hatırlamaların verilmesinde bir diğer yol, tiyatrodaki gibi,
oyuncunun tek başına kendi kendine (monolog) konuşmasıdır. Kişinin kendi kendine
konuşması, günümüz filmlerinde pek kullanılmayan bir konuşma biçimidir. Doğallığa
aykırı olan bu kolay iletim yolu, geçmişte kaldı. Böyle bir durum olduğunda öncelikle
başka yollar aranmalıdır. Ama şunu da unutmamak gerekir ki; yerinde ve özenli
kullanıldığında kendi kendine konuşma çok etkili olabilir.
Düşünce hangi yolla verilirse verilsin, yerinde ve gereği gibi kullanılmadığında
hepsi izleyiciye yapay gelir.

Senaryonun % 99' unun konuşma olması, izleyicinin ilgisini bir parça azaltır.
Çünkü sinema görsel içeriği ön plânda olan bir sanattır. Sonra, izleyici en azından
konuşan bir kafanın ötesinde, kimi şeyler görmek ister. Kendi kendine konuşma
(monolog) yazma durumunda, kendinize sorun, "Kişinin konuşmalarını dinleyen
kişinin, kimi devinimlerle ya da çevredeki kimi şeylerin parçalanma durumu var mı?".
Uzun bir monolog ( kendi kendine konuşma ) metni, parçalanarak sayfanın hızlı
okunmasını sağlar.

4.3.3. Görüntü Üzeri Konuşma (voice-over)
Geçmiş bir olayı anımsatmak, bir düşünceyi belirtmek, iç çatışmayı ya da
bilinçaltını yansıtmak için dış ses kullanılır. Kişiyle birlikte izleyicinin duyduğu bu
sese, ‘’iç ses’’ ya da ‘’kafa sesi’’ denilir. Filmde iç ses, görüntü üzerine düşürülür.
Diğer bir iç ses örneği, filmin başında kullanılan bir söz yeri geldikçe, kişinin
belleğinde yinelenir. Buna anımsatıcı söz denir. İç ses (kafa sesi) ya da anımsatıcı
sözün yinelenmesiyle merak öğesi yoğunlaştırılıp, izleyicinin ilgisinin çoğaltılması
amaçlanır. Örneğin, "Sen bu işi yapamazsın!” gibisinden anımsatıcı bir sözün
söylenmesine neden olan kişinin ya da sözü destekleyici bir görüntünün üzerine
verilir. "Acaba başarabilecek mi?" sorusu yaratılarak, izleyicinin olayı daha dikkatli
izlemesi sağlanır. Anımsatıcı sözleri söyleyen, duruma göre, ya sözü söyleyen kişi ya
da bir başkası olabilir.
Görüntü üzeri konuşmanın bir diğer biçimi, öykünün anlatımıyla ilgilidir.
Görüntü üstü anlatımı yapan duruma göre, ya öykünün içinden biri ya da öykünün
kahramanının sesidir.
Görüntü üzeri konuşma kimi filmlerde çokça kullanılır. Bunun nedeni;
 Kurallara uygun biçimde kullanıldığında, düşüncelerin verilmesi dışında, kişilerin oluşumundaki
bir aşama verilir, kişilere bir derinlik kazandırılır.
 Çekici bir özelliği olmasıdır.
 Edinilen bilgiyi açıklayıp, olay dizisinde belirli devinimleri eyleme geçirmede kolay bir
yoldur. Ya da anlatımda belirli sıçrayışları (atlamaları) sağlayıp, öyküyü hızla
ilerletmede uygun/yalın bir yol olmasıdır.

4.4. Konuşma Örgüsü Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar
 Konuşma örgüsü tamamen kişilerin gelişimine bağlıdır. Çünkü seneryodaki kişilerin
hepsinin konuşması kısa, öz ve etkin olmayabilir. Şahsın kişiliği sıkıcı olsa bile, o
insana sıkıcı konuşma örgüsü yazmak risklidir.
 Konuşma örgüsü, doğal konuşma dilini yeğleyerek, yumuşatılan, resmi olmayan bir
yaklaşımla yazılır. Dil doğal olmalıdır ama bu, her senaryoda argo ve günlük konuşma
dili kullanılması anlamına gelmez.
 Yersiz küfürlü konuşma, izleyici açısından irkilticidir. Küfür kullanımı, yalnızca kendine
özgü bir etki, yoğun öfkeli bir an yaratma ya da güldürme gerekçesiyle olmalıdır. İşin
kolayına kaçıp, küfürlü konuşma kullanılmamalıdır. Yersiz küfürlü konuşmanın
senaryoya ne gibi bir katkısı olduğunu bir düşünün? İzlediğiniz filmleri hatırlayın,
küfürlü konuşturulan kişiler kimlerdir?
 Öyküde eğer gerekiyorsa, elbette şive ve aksan kullanılacaktır. Yalnız gerçekçi olmak
amacıyla, senaryoyu baştan sona yerel sözcük ve deyimlerle yazmak, şiveyi yalnızca
güldürü öğsi olarak kullanmak onaylanacak bir durum değildir. Üstelik kullanılan şiveyi
herkes anlamayabilir. Ama araştırma yaparak, uzmanlara danışarak, kişilerin havası
ve tavrına uygun yöresel/bölgesel şive, birkaç yerel sözcük ve deyimle yalnızca ilk
konuşmalarda belirtilebilir. Diğerlerini oyuncuya bırakın. Konuşma örgüsünün tümünü,
yazım kılavuzuna uygun sözcüklerle yazmak gerekir. Dolayısıyla şive ve aksan
ölçüsünce, ayarınca kullanılmalıdır.

 Bir cümle içine, bir sürü olay, düşünce, ad ve gereksiz sözleri tıka basa doldurmayınız.
Uygun ve yeterli miktarda sözcük seçmeye özen gösterip; konuşma örgüsünün,
öykünün gelişimini engellemesine fırsat vermeyiniz.
 İlke olarak kısa, bir solukta söylenebilir cümleler kurun. Çehov'un, "kısalık ve açıklık,
başarının kız kardeşidir" sözünü kulağınıza küpe yapın. Tersi durumda, yetenekli de
olsa, bir oyuncunun uzun cümleyi kavraması ve söylemesi güçtür. Oyuncu sözcüklere
hâkim olamazsa, çalışmasında onları perçinlemezse, izleyici hızla filmden kopar.
 Bir duyguyu, bir düşünceyi ya da bir olayı; kişinin tipini ve karakterini de dikkate alarak,
karmaşık bir cümle yapısından kaçınarak, en ekonomik/özlü ve kıvrak bir biçimde
yazın. İzleyicinin iletiyi anlamasını engelleyen, kulağa yapay gelecek, çok debdebeli,
uzun, süslü, ayrıntılı, dolambaçlı sesleri içeren biçimsel yazma biçiminden kaçının.
 Uzun konuşmaları kısaltarak, en ekonomik duruma getirmek gerekir. Kısaltma yapılırken,
özün yitirilmemesine dikkat edilmelidir. Kısaltma yapılamıyorsa, uzun konuşma;
izleyicinin ilgisini dağıtmayacak biçimde, oyuncu, kamera devinimleri, karşı tepki
açılarla ve araya koyulacak sorularla parçalanarak, tekdüzelikten kurtarılabilir.

 Oyuncuları düşünerek, seçtiğiniz sözcüklerin, birlikte söylenmesi zor harflerden
oluşmamasına büyük özen gösterin (ş, ç vb.). Kişiliğin üslubu açısından gerekli
değilse, Türkçesi olan sözcükler yerine İngilizce, Fransızca vb. sözcükler kullanmayın.
 Yinelemeyi önleme amacıyla bir cümlede “hakikat”, öteki cümlede “gerçek” sözcüğünü
kullanmayın. Yinelenme bu yolla önlenmez ama dil aşureye çevrilir
 Duraksamaya, yanlış anlamaya, anlaşılmamaya yol açmaması için cümlelerin açık,
anlaşılır olmasına önem verin. Açıklık, sözcüklerin yerinde kullanılması, anlamı doğru
aktaracak biçimde sıralanması, dolambaçlı/karışık anlatımdan kaçınılması, önemli
sözün/sözcüğün eylem sözcüğüne yanaştırılması, gerekli değil ise iki anlamlı sözcük
kullanılmaması vb. ile gerçekleştirilir. Bu kural, gerektiğinde imalı, kapalı, örtük, yarım
konuşmaya engel değildir.
 Konuşma örgüsü yazımında kişilerine, herhangi bir şey söyletmek için bir kavramdan
diğerine ya da bir olaydan diğerine ya da bir konudan başka konuya geçmek durumu
ortaya çıktığında, yazarların çoğu, “yeni bir durum” öne sürer. Değişimin birdenbire
oluşmadığını, basamak basamak geliştiğini biliyorsunuz. Değişimi yansıtan konuşma
örgüsü de buna uygun olarak cümle cümle geliştirilir. Bunun için araya, iki cümleyi
bağlayan bir “geçiş cümlesi”, bir “'köprü cümlesi” yazıldığında, geçişin yumuşak ve
akıcı olması sağlanabilir. Böylece izleyicinin dikkati de dağılmaz. (Bu kural da çoğu
kurallar gibi geçerli bir gerekçe olduğunda kırılabilir.)
 Dilin akıcı olmasına önem verin. Bunun için ses uyumsuzluğundan kaçının. Cümlelerin
birbirinden kopuk olmaması için cümleleri birbirine zamir, bağlaç gibi sözcüklerle
bağlayıp, anlamın birinden ötekine akmasını sağlayın. Türkçenin kendine özgü
uyumu, ezgisi, söyleyişine dikkat ederek, onu yakalamaya çalışın. Şairanelikten,
edebiyat yapmaktan kaçının; yazın sanatına özgü söz oyunlarından uzak durun,
söyleyiş güzelliğine kapılıp sözü uzatmayın. Yukarıda açıklanan konuşma örgüsü
kurallarını göz ardı etmeyin.
 Rastlantı sonucu kafiyeli duruma gelmiş cümleler ilgiyi dağıttığından, bunlar
kullanılmamalıdır. Ama yazılan, güldürü filmi senaryosu ise kafiyeli konuşma filme bir
katkı getirebilir.
 Konuşmalar, olayı diri tutmayıp, cansızlaştırıyorsa bunları yeniden yazarak daha enerjik
hâle getirin. Eğer bu konuşmalar gerekmiyorsa, kullanmaktan vazgeçin.
 Yazarken yazmak dışında bir yol varsa konuşma örgüsüne başvurmayıp gösterin. Şöyle
ki, izleyici herhangi birisinin konuşmasını işitmekten ziyade anlatılan şeyleri görmelidir
(Ancak dramatik sebeplere sahip olmadıkça da, göstermeyin).
 Konuşma örgüsündeki cümlelerin oynanarak söylendiği unutulmamalıdır. Senaryo
metninin son denetlenmesi için yapılan çalışma; yüksek sesle okumak ya da bir
oyuncu kadar olmasa bile oynayarak denetlenmesidir. Bu çalışmada, öykünün gelişimi
anlam olarak dikkate alınır; izleyicinin anlamasına yönelik çalışma yapılır. Oyuncunun
sözcükleri rahat söyleyebilmesi göz önüne alınır. Cümlelerin akıcı olup olmadığı,
kolayca söylenip söylenemediği, söylemeye soluğun yetip yetmediği denetlenir.
Söyleyiş zorlukları olan sözcükler peş peşe gelmişse değiştirilir. Son kontrolü
yaparken çalışmanın, anlatımında yer alan fazla cümle ve sözcükler; metne katkısı
olmayan cümleler (fazlalıklar); yanlış kullanılan sözcükler ve cümleler (yanlışlıklar);
tekrarlanan sözler, akışı kesen yinelemeler, sık sık yinelenen adlar (yinelemeler)
metinden çıkarılır. Yazdıklarınızı denetledikçe, birçok cümlenin, sözcüğün gereksiz
olduğunun farkına varıp metinden çıkaracaksınız.

Tüm bu açıklamalardan sonra söylenebilecek son söz, konuşma örgüsünü yeteri
kadar önemsemek gerektiğidir. Ancak şu da unutulmamalıdır: Konuşma örgüsü,
senaryonun/filmin bir öğesi olup, öykünün tümünden daha önemli değildir. Bu
nedenle konuşma örgüsü, senaryodaki yerini zorlamasız ve çelişkisiz bir biçimde
almalıdır.

5. SENARYODA DİĞER SESLER
Anlatımsal ya da tanımsal durumlarda, filmdeki kişilerden birinin işittiği sese
nesnel ses denilir. Tanımlanan, anlatılan, gerçeğe ilişkin olmayan öğeler tarafından
ortaya konulan tüm sözler, müzik ve tüm gürültüler anlatımsal ses olarak adlandırılır.
Nesnel ses; filmdeki bir kişinin yalnızca imgeleminde ya da anısında var olan müzik,
gürültü ya da bir sözdür. İzleyici, filmdeki gerçek sesi filmdeki kişinin etkilendiği
şiddette duyar ama olağan olarak değil. Bunların kullanımı şöyle sıralanır:

Gerçek sesle üst üste bindirim (superpoze) oluşturmak. Örneğin, kişilerin
konuşması üzerine bir başka ses verilerek, o andaki durum daha da pekiştirilir.
Gerçek ses yerine, duyulan başka bir ses. Bu anlatımsal sestir.

5.1. Senaryoda Şarkı ve Müzik Kullanımı
Sinemada müziğin iki kullanım yolu vardır: Film için müzik (Film Müziği),
Müzik için film.
 Film için Müzik (Film Müziği)

Sinemada müziğin destekleyici katkısı, asal kullanılış biçimi film müziğidir.
Burada anlatıma katkı nedeniyle müzik, önemli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.
Müzik, kameranın algıladığı görüntüye bir katkı sağladığında ya da anlatım aracı
olarak senaryo yazarı/yönetmenin beğenisine göre filme eklendiğinde doğallık
kazanır.
Filmde müzik hangi amaçlarla kullanılır?
 Tinsel ve duygusal atmosfer yaratmak için: Müzikleri hâlâ dillerde olan High Noon
(Kahraman Şerif), The Good, The Bad and The Ugly (İyi Kötü ve Çirkin) ve Godfather
(Baba) filmleri iyi birer örnektir. Ön planda ya da altta kullanılan müzik, sahnenin
duygusal vurgusunu pekiştirir.
 Kişilerin psikolojik durumlarını belirtmek için: Kişinin şen, durgun, üzüntülü, sinirli vb.
durumlarına uygun ya da karşıt müzikler kullanılır.
 Kişinin düşündüğü ya da anımsadığı bir ses yerine kullanılır.
 Aynı kişi görüldükçe, psikolojik gelişme oldukça, öyküde bir ilerleme sağlandıkça aynı
müzik teması yinelenir (leitmotiv).
 Karşıtlıkları vurgulamak için müzikten yararlanılır.
 Güçsüz bir sahneyi renklendirmek için filmde, müziğe başvurulur.
 Destekleyici olarak merak, sürpriz ve şok duygularını yaratmak için müzik kullanılır.
 Herhangi gerçek bir ses yerine kullanılır (Müzik, bir haykırışın ya da bir gürültünün
süreğeni olarak gerçek ses yerine devinime eşlik eder).

Müziğin birden durması ya da birden başlaması, dramatik dönüm noktalarını
vurgulamaya, belli anları ya da durumları öne çıkarmaya yarayabilir. Örneğin, aniden
kesilen müzik bizde bir beklenti yaratır.
Hitchcock bir filminde, müziğin belli bir anını bizzat doruk nokta hâline getirir.
Sahne son derece ustaca tasarlanmıştır ve bunda müzik başrolü oynar. Çünkü müzik
gerilimi destekleyen bir unsurdan öte, çatışmayı zamana kilitlemenin bir aracı olarak
kullanmıştır. Ünlü bir politikacı bir klâsik müzik dinletisi sırasında öldürülecektir.
Suikastçi, ateş edildiğinin anlaşılmaması için tam büyük davul çalındığında ateş
edecektir. Olayın gerçekleştirileceğini öğrenen gizli servis, gelen konuklara olayı
çaktırmadan opera binasında suikastçiyi aramaya koyulur. Yüzlerce konuk içerisinden
hangisi suikastçidir ve nereden ateş edecektir? Klâsik müzikteki iniş çıkışlar ve
parçanın atmosferi bu arama telaşını çok iyi yansıtmaktadır. Sonra parçanın finaline
geliriz: Müziğin şiddeti ve gerilimi artar, kenarda o ana kadar beklemiş olan davulcu,
yapacağı vuruş için hazırlık yapmaya başlar. Notalar bir bir geride bırakılır; parçanın
finaline doğru iyice gaza gelen orkestra şefi, horoz gibi kabarır ve adeta kendinden
geçerek ellerini kollarını sağa sola savurur. Birazdan davulcu davula darbesini
indirecektir. Bu arada suikastçi atış pozisyonunu alır. Kahramanımız onu farkedip,
suikastçinin bulunduğu balkona doğru koşmaya başlar ve bu arada müzik çıldırtıcı
biçimde doruk noktaya (hem sahnenin, hem filmin, hem de müziğin doruk noktasına)
doğru ilerler. Vurmak üzere olan davulcunun havada tuttuğu davul tokmağı. Tetiği

çekmek üzere gerilen parmak. Koşan bir ajan…
Filme sonradan eklendiği için yazarın müzik konusunda fazla söz hakkı yoktur;
bir sahnenin geri plânında uygun, istediği bir şarkıyı/müziği önermesi doğru değildir.
Ayrıca yayın hakları göz ardı edildiğinden bu profesyonel bir yaklaşım da değildir.
Ancak, yayın hakkı alındığında, senaryoya ünlü bir şarkıyı/müziği önermede sakınca
yoktur.
Sözlü ya da yalnızca enstrümantal müziğin, ortama (çevreye) katkıda
bulunacağına, fon yöresi sağlayacağına inanıyorsanız, bunu senaryoda “geri plânda
(background music)’’ olarak gösterebilirsiniz.
Örnek;
Radyodan "……..." nin
şarkısı duyulur.
Berkant ürkütücü seslerle gitar
çalmayı sürdürür.

Müziğin bir an için bile fon yöresi sağlamak amacıyla kullanımı, çoğu zaman
gereksiz bile olur. Böyle bir yapımda müzik kullanıldığında ve müzik gerekli duyguyu
yaratmadan yoksunsa bu tekdüzelikten başka bir etki yaratmaz.
Senaryoda müziğin yükseldiği ya da geri plâna düştüğü yerleri belirtmemek
uygun olur.
 Müzik için Film
Müzik sanatı ile bağlantılı olarak; ünlü bestecilerin, şarkıcıların hayatlarını anlatan
filmler bu kapsam içinde yer alır. Sahnenin ön plânında, şarkının/müziğin kendisinin
yeri olabilir. Örneğin film, ünlü bir müzisyenin yaşam öyküsüdür ve şarkısının
tümünü bir araba sürüş sahnesinde radyodan verebilirsiniz. Bu durumda film, üzerine
ses kayıt edilen herhangi bir araçtan ayrımsızdır. Bu açıklama, bu tür filmlerin hepsi
böyledir anlamına gelmemelidir.

5.2. Senaryoda Efekt Kullanımı
Efektler günümüz sinema ve televizyon yapımlarının en vazgeçilmez
unsurlarındandır. Eskiden yalnızca ortamı pekiştirmek amacıyla ses efektleri
kullanılırdı. Oysa günümüz sinema ve televizyon dünyasında, senaryoya renk katmak
amacıyla, efektlere oldukça sık başvurulmaktadır. Görsel efektler de en az ses
efektleri kadar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bazı filmler, etkili ve yoğun bir
şekilde kullanılan efektleri sayesinde gişe hâsılat rekorları kırmaktadır.
Ses, çok ihmal edilen bir unsurdur. Oysa aşağıda verilen çok önemli işlevleri
yerine getirebilir:
 Fon oluşturmak
 Mekân tanıtmak
 Atmosfer yaratmak

Örneğin, geceleyin gösterilen bir çiftlik evi düşünün: Fonda cırcır böceği sesi
duyulmasıyla baykuş sesi duyulması arasında önemli bir fark vardır. Biri bizi
romantik, diğeri ise gerilimli bir sahneye hazırlar.

Sonuç olarak, eskiden masraf yapmadan yalnızca ortam oluşturmak amacıyla
kullanılan efektler; günümüzde artık bu işlevlerinin dışına çıkmıştır. Yoğun ve abartılı
efekt kullanımıyla görsel birer şölene dönüşmüşlerdir.

5.3. Senaryoda Çevresel Ses Kullanımı
Filmlerde gürültüler çevre oluşturur ve akılcı bir kullanımla filme gerçeklik
sağlar. Yine sesin düzeyi (volume) dramatik etkiyi arttırabilir. Bazı sahnelerde doruk
noktaya yaklaştıkça, ses ve gürültülerin şiddeti de giderek artar. Örnegin Kwai
Köprüsü filminin sonunda, tam üzerinden tren geçtiğinde, köprünün havaya uçurulup
uçurulmayacağı sorunu ele alınmaktadır. Ne var ki, alınması gereken bu karar
çerçevesinde bir tartışma çıkmaktadır. Tartışma alevlendikçe yaklaşan trenin sesi
şiddetlenir. Artan gürültünün doruk noktası, tartışmanın beklenmedik biçimde
noktalandığı ve şiddetli patlamanın gerçekleştiği andır. Sesin sürekli şiddetlenmesi,
sahnenin dramatik ilerleyişine (tartışma nasıl sonuçlanacak?) de katkıda bulunmuştur.
Öte yandan sahnenin içyapısı (başlangıç-gelişme-son) desteklenmiştir.
Nesnelerin ya da kişilerin; uzaklaşıp yaklaştıklarını, sesten anlayabiliriz.
Dolayısıyla ses, örneğin bir tehdidin yaklaşıp uzaklaştığını haber verebilir. Toplama
kampından kaçan Yahudi tutsaklar düşünün. Kaçış sırasında bir nöbetçiyi atlatmak
zorundadırlar (Kamera öznel bakışla bir kez koridora "bakınır", nöbetçiyi görür ve
geri çekilir; sonra da nöbetçi bir daha gösterilmez. Sadece bekleşenlerin tedirgin yüz
ifadesi ve nöbetçinin postal sesleri vardır). Koridordan geçmek için en uygun anı
kollamaya başlarlar. Postal seslerini dinleyerek bu anı belirlemeye çalışırlar. Ses
giderek yaklaşır. Yakalanma korkusu başlar fakat sonra ses uzaklaşır. Bu, bir iki kez
tekrarlanır. Bu arada tutsaklardan biri hapşırır (bir önceki sahnede, kötü koşullar
nedeniyle gribe yakalandığını göstererek bu duruma hazırlık yaparız) ki bu gergin
anların yaşandığı zaman dilimidir. Olaylar atlatılır ve sonunda postal sesi kesilir.
Nöbetçi gitmiştir. Tutsaklar biraz bekler; hiç bir ses yoktur. Ancak koridora fırlayınca
ne görsünler: Komutanların gittiğinden emin olan gece nöbetçisi ayaklarını sıkan
postalları çıkarmıştır ve sırtı kaçaklara dönük olarak, beş adım ötede, bacaklarını bir
sandalyeye uzatmıştır.
Amaç özellikle heyecan yaratmaksa, sesin temposu, hızı ve ritmi de önemlidir.
Yukarıdaki örneğe dönelim: Ağır ağır ilerleyen postal sesini duyarız, grip olan tutsak
hapşırır, postal sesi bir an için kesilir, sessizlik, hızla yaklasan postal sesleri. Başka bir
örnek: Kovalama sahnelerinde ayak sesleri, korna sesleri, kapı ve tel örgü şıngırtıları,
nefes alıp verme sesleri vs. birbirine karışır, içiçe geçer ve mevcut gerilimi destekler.
Görüntü dışından gelen sesler, görüntünün alanını genişletir ve görmediğimiz
olayları tanımlar, onları anlamamıza yardımcı olur. Geleceğe Dönüş-2’de
kahramanların, geleceğe geri dönmek için itme gücünden yararlanacakları tren,
kasabaya varmadan önce, zaman makinelerini çalışır vaziyete getirmeleri gerekir. Bu,
aynı zamanda geleceğe dönüş için son firsatlarıdır. Ne var ki hazırlık sırasında
beklenmedik olaylar ve aksamalar olur. Bunları halletmeye çalışırken birden tren
gelir. Bu bize gösterilmez. Trenin gelişi, uzaktan duyulan sinyal sesiyle verilir.
Zamana karşı yarış bir anda hızlanmış, varolan engellerin yarattığı gerginlik kat kat
artmıştır.
Ses, bir motif işlevi de görebilir: Örneğin Thelma&Louise'deki kamyonların,
erkeklerin dünyasını vurgulayan korna sesleri motif işlevi görmüştür. Pek çok savaş
filminde, sık sık top sesleri duyarız. Bunlar bize en sakin ve neşeli anlarda bile,
savaşın kıyasıya devam ettiğini ve filmdeki askerlerin her an sıcak çatışma tehdidiyle
karşı karşıya olduğunu hatırlatır.

SENARYONUN EVRELERİ

12.HAFTA
SENARYO TASLAĞI (SİNOPSİS)
1.1. Senaryo Taslağı Nedir?
Çok yalın olmasına karşın, önemli bir kavram olan Taslak Öykü (synopsis),
senaryo çalışmasında ilk evredir. Taslak Öykü, bir ağaca doğru yürümeden önce,
yazarın ormana uzaktan göz gezdirmesidir.
Taslak Öykü, tema seçilip konu saptandıktan sonra, geliştirerek yazmaya karar
verdiğiniz film öyküsünün, en kısa yoldan 1-2 sayfa içinde özetlenmesidir.
Taslak Öykü, yapıtın konusu üzerinde ilgilileri (yapımcı/yönetmen) aydınlatan
metindir. Ticarî sinemada ya da televizyonda, bir filmin yapılıp yapılmamasına çoğu
kez, senaryo taslağı da denilen “Taslak Öykü” okunduktan sonra karar verilir. Öykü,
işlenecek konunun, kimi bulgularla geliştirilip zenginleştirilmesidir. Aksayan
noktaların ortaya çıkması durumunda; çalışmayı fazla ilerletmeden düzeltme, yönlendirme, geliştirme, olaylar arası denge kurulmasında yazara bir rehber görevi yapar.
Filme alınması düşünülmeyen öykü için, yazarın boşa emek harcamasını ilk
adımda önler. Bu nedenle Taslak Öykü, zaman ekonomisi açıdan önemlidir.
Taslak Öyküyü kısa yazmak önemlidir. Bu her şeye bir meydan okumadır.
Öyküyü; bir iki paragrafta ya da bir iki sayfada anlatabilmek, aynı öyküyü daha fazla
sayfada anlatabilmekten daha zordur.
Taslak Öykü yazmanın zorluğu, öyküyü bir bütün olarak düşünme anlayışının
gelişmemesindendir. Buradaki ölçüt, size çizilen sınırlamalar içinde bir öyküyü
anlatabilmenizdir. Öykünüzü anlatmanız için otuz saniye verildiğini varsayın.
Öykünüzü o sürede bir iki paragrafta, kısa ve tutarlı bir biçimde anlatmaya çalışın.
Bunu yapamıyorsanız işiniz oldukça zor. Ancak senaryo yazımıyla ilgili uyulması
gereken bir takım temel kurallar vardır. Bunlara uyulduğu takdirde, senaryo yazımı
için ilk adım atılmış olur.
Taslak Öykü yazımında dikkat edilecek nokta; ilk aşamada aşırı ayrıntıya yer
verilmemesidir. İlk aşamada verilen aşırı ayrıntının, sonradan öykünün önünde engel
oluşturabileceği unutulmamalıdır.

1.2. Senaryo Taslağının Şekil Özellikleri
Taslak öykü; kısa ama zengin malzemesiyle, senaryo yazarına özü bozmadan
değişik kurgulama olanakları vermelidir. Aşağıdaki örnekte, bir film senaryosunun

taslak öyküsü bulunmaktadır. Okuyunca filmin genel hatlarıyla ilgili yeterli bilgiye
sahip olacaksınız.
“Bir hırsız, parkta oturan birinin yanında duran şemsiyesini çalar ve uzaklaşır.
Adam farkına varmaz. Parkın bir başka yerinde başka bir adam, kibrit almak için
ayrılıp çantasını orada bırakınca, aynı hırsız çantayı almak ister. Fakat tam o sırada bir
başkası yürürken çantayı görür. Çantanın unutulduğunu düşünerek, alıp karakola
götürecek iken hırsız, kendisinin olduğunu söyleyerek çantayı alır gider. O sırada
çantanın sahibi geri gelir, çantasını sorar. Çantayı bulan adam gerçeği anlar ve birlikte
hırsızı yakalarlar ve karakola götürürler.”
Yukarıdaki özet; filmin ayrıntılarını belirtmemekle birlikte, film hakkında çok
kısa bir fikir vermektedir. Şimdi filmin işlenişini, ayrıntılı olarak belirtme noktasına
geldik. Film hakkında tam ve geniş bilgi edinmek isteyenlere sunulmak üzere, filmin
ayrıntılı öyküsü (film hikayesi) hazırlanır.

1.3. Senaryo Taslağının İçerik Özellikleri
Taslak Öykü, şu bilgileri içerir:
 İşlenecek tema kesin olarak ortaya çıkar.
 Olaylar dizisinin geçtiği zaman ve çevre (mekânlar) belirlenir;




Günümüzde İstanbul İstiklâl Caddesi 1990'lar.
Güneyde bir sahil kasabası.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Polatlı.

 Olaylar dizisini oluşturan, ana ve diğer önemli kişiler ortaya konulur. Bu kişiler
tanımlanır;

 İlk adımda;



Yaş ve kişiye ilişkin bilgiler verilir. Örneğin, "30 yaşında kendi hâlinde bir memur
olan Vehbi Efendi (Vehbi Efendinin kişiliğine ilişkin ayrıntılı olmayan bilgi)”.
Kişi ya da kişilerin, çatışmaya nasıl bulaştığını belirten bilgiler yer alır. Kişiliği
yönlendiren gerekçe ya da gerekçeler (Vehbi Efendiyi çatışmaya sokan amaç). Bir
suçluyu izleyen polisi kimin, neyin yönlendirdiği sorun değildir. Çünkü bu onun
işidir. Kimi öykülerde, kişiye o kadar yoğun güdü verilir ki, olayda tek bir amaç
göstermek zorlaşır).

 İkinci adım, taslak yapıyı somutlaştırmaktır. Somutlaştırma; öyküyü birleştiren,
bütünleştiren omurganın biçimlendirilmesiyle olur. İster gevşek, ister sıkı yapılı olsun,
öykünün güçlü, düzenleyici bir omurgaya gereksinimi vardır. Bunun için olaylar
örgüsünün, genel çizgileri belirlenir. Öykünün giriş - gelişme - sonuç ya da çatışma gelişme- çözüm yapısı; olaylar örgüsündeki, olayı başlatan çatışma ve önemli
gelişmeler ayrıntıya girilmeden kısa kısa açıklanır. Doruk nokta ve çözüm belirtilir.
Bu çalışma, daha sonra bir senaryoya dönüşecek olan öykünün gelişimini açıklar.
Taslak Öykü, şimdiki zamanda, geniş zaman kipiyle yazılır,
Başlangıçtaki yazar adayları, çoğunlukla taslak öyküsünü, kişilerinin
devinimlerini göz önüne sererek yazmaya çabalar. Ana kişilerin hedefleri ya da bu
Taslak Öykünün olay örgüsü, yazım çalışmasından ayrılmadır.

2. GELİŞTİRME SENARYOSU (TRETMAN)
2.1. Geliştirme Senaryosu Nedir?
Tema; olaylar dizisi, kişiler, olayların geçtiği çevre, devinim senaryonun başlıca
öğeleridir. Taslak Öykü (synopsis) çalışmasında, bunlar ana hatlarıyla belli olduktan
ve yapımcı/yönetmen/kurum tarafından kabul edildikten sonra, senaryo yazarı
öyküsünü geliştirmeye başlar. Geliştirim evresi, taslak öykü ve sonraki evre olan
ayrımlama arasında yer alır.
Taslak Öyküye kısa öykü denilirse; Geliştirim, bu kısa öykünün daha ayrıntılı
olarak (örneğin kırk, elli sayfa) genişletilip, işlenmesiyle elde edilir. Bu evrede,
senaryo yazarından, sanat değeri büyük bir uzun öykü ya da roman değil, yalnızca
başarılı bir film metni hazırlanması beklenir. Geliştirim bir sinema öyküsüdür. Bu
nedenle, her şeyden önce sinemanın koşullarına uygun olarak hazırlanması gerekir.
Öykü geliştirilirken, sonuçta çekilecek filmin akışı, her görüntüsü bu evrede tasarlanır.
Öyküdeki her çekimin içeriği ve bunun ayrım içindeki yeri, tam olarak belirtilerek
tıpkı perdede görülebileceği biçimde yazılır. Diğer bir anlatımla, Geliştirimdeki her
anlatım, her cümle, filmdeki görüntülere karşılık olarak düzenlenir. Film öyküsünün
çatısı olan öyküleme (dramatik yapı), tamamen geliştirimde kurulur. Ortaya çıkan
metin, tamamlanan bir filmde yer alacak görüntülerin, sözcüklerle kâğıt üzerinde
anlatımı ve bu anlatımın sinemanın gerektirdiği koşullara uygunluğudur.

2.2. Geliştirme Senaryosunun Şekil Özellikleri
Senaryo taslağı konusunda verdiğimiz örneğin üzerinde devam edecek olursak,
aşağıda aynı konuya ait bir geliştirme senaryosu örneği verilmiştir. Burada artık aynı
öykü, daha ayrıntılı bir şekilde, bir arkadaşınıza anlatıyormuşcasına işlenebilir.
Örnek:
“Çiçeklerle süslü yemyeşil bir parkın içindeyiz. Kuş cıvıltılarına karışan su
sesleri, bu güzel bahar gününe canlılık katmaktadır. Kanepede yaşlı bir adam
(Mehmet bey) kitap okumaktadır. Yanına şemsiyesini bırakmıştır. Az ötede ağaca
dayanmış birisi (Hırsız) gazete okumaktadır. Gazeteyi o kadar çok yukarı kaldırmıştır
ki yüzü görülmez hâldedir. Tam bu sırada, ağaca dayalı adam yavaşça gazetesini
indirir, sağa sola kuşkulu gözlerle bakar. Kanepede oturan adamın arkasına,
ayaklarının ucuna basarak yaklaşır. Bir kez daha kimsenin görmediğinden emin olmak
için sağa sola baktıktan sonra kitap okuyan ihtiyarın şemsiyesini alır. Koltuğunun
altına gizleyerek uzaklaşır. Burada sahne kararır.”
Sahne yeniden aydınlandığında, bir genci (Ali) çimenlerin üzerine bağdaş kurup
oturmuş dergisini okur görürüz. Genç adam dergisini yanına koyup cebinden sigara
paketini çıkarır. Sigarasını yakmak için kibrit arar. Ceplerini karıştırır, kibrit bulamaz.
Çantası da yanında, çimenin üzerindedir. Kibrit alabileceği birini bulmak amacı ile
sağa sola bakınır. Uzaktan birisi (Veli) koruluğun köşesini dönmektedir. Ali ayağa
kalkar. Çanta ve dergisini orada bırakarak köşeyi dönmekte olan Veliye “Afedersiniz
bir dakika!” diye seslenir. Veli duymaz. Ali arkasından koşar ve koruluğun köşesini
dönüp gözden kaybolur.
Tam bu sırada Ali’nin çantasını bıraktığı yerin arkasındaki korulukta, yapraklar

aralanır ve daha önce şemsiye çalan hırsızın hain yüzü görünür. Yeni bir av yakalamış
olmanın sevinci ile çantaya bakar. Çantayı almak için çıkmaya hazırlanırken, yandan
birisinin (Kâzım) geldiğini sezer. Yeniden dalların gerisine saklanır. Kâzım çantayı
görür ve sağa sola bakarak sahibini araştırır. “Allah Allah! Ne dalgın insanlar var.
Çantayı unutmuş. Bari karakola götüreyim.” diye mırıldanarak çantayı yerden alır.
Açıp içindekini çıkarır. Güzel bir fotoğraf makinesi vardır. Makineyi çantaya koyar.
Yavaş yavaş çevresine bakınarak yürümeye başlar. Hırsız dalların arasından onu
gözlerken, avını kaçırmanın kızgınlığı ile başını sallar. Kâzım elinde çanta, yürürken
arkadan koruluktan çıkan hırsız kendisini uzaktan izler. Kâzım oradan geçen birine
(Osman) seslenir. Bir çanta bulduğunu söyler. Sahibini bilip bilmediğini sorar. Osman
bilmediğini, çanta arayan birine raslarsa haber vereceğini söyleyerek ayrılır.
Yürümeye başlayan Kâzım'ın arkasından hırsız yaklaşır. “Hey kardeş o çanta benim.
Çimenin üzerinde unutmuştum” diye seslenir. Kâzım “Ya öyle mi? Ben de karakola
götürüyordum, memnun oldum.” der. Hırsız acele ile çantayı alıp koruluğa doğru
uzaklaşır. Bu işten kuşkulanan Kâzım hırsızın arkasından bakakalır. Kâzım hırsızın
arkasından bakarken Ali’nin sesine başını çevirir. Ali uzaktan koşarak yaklaşır.
“Birisine bir çanta verdiğinizi gördüm. Benimkine benziyordu. İçinde fotoğraf
makinem vardı. Çimenin üzerinde bırakıp kibrit almaya gitmiştim”

3. AYRIMLAMA SENARYOSU
3.1. Ayrımlama Senaryosu Nedir?
Ayrımlama Senaryosu; Geliştirme (treatment) ile Çekim Senaryosu arasında yer
alan, senaryo yazarının bireysel çalışmasının bittiği, her şeyin sonuçlandığı üçüncü
aşamadır. Senaryo yazımında son çalışma, Yazar-Yönetmen işbirliği ile Çekim
Senaryosu evresinde yapılır.
Ayrımlama Senaryosu, “Geliştirme Evresi”nde genişletilen öykünün, birçok
biçimsel öğenin bileşimi ile sinema tekniğine ve gereklerine göre, dış yapısının
(biçim) oluşturularak, çekim senaryosu olmaya hazır metin durumuna getirilmesidir.
Bu aşamada yazarın öngördüğü, belli bir sonuca giden olaylar dizisinin en
küçük ayrıntıları, tüm kişileri, kişilerin kişilik özelliklerini gösteren iç ve dış
devinimleri, kişilerin birbirleriyle ilişkileri, konuşma örgüsü ve sesler (doğal
sesler/müzik) ile kısaca her şeyi ile içerik ortaya konulur. Geliştirilen metinde;
ayrımlar (sequence), sahnelere; sahneler de çeşitli açılardan, çeşitli ölçeklerden, çeşitli
kamera devinimleri ile alınacak bir dizi çekimden oluşan birimlere bölünür.
Geliştirme aşamasında olabildiğince geliştirilen öykü, çekim senaryosu
hazırlanırken çalışma kolaylığı sağlamak amacıyla, bir mantık çerçevesinde
parçalanarak sıralanır. Romanda, tiyatro oyununda olduğu gibi, sinema filminin de
kendine özgü biçimsel öğeleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, senaryonun
parçalara bölünmesidir. Daha doğrusu bir film, parçalardan oluşmuştur. Biçimsel
olarak senaryo; kâğıt üzerinde öngörülen biçimde bölümlere, ayrımlara, sahnelere;
sahneler de kendi içinde görüntü ve ses/söz öğeleri olmak üzere ayrılır.
Senaryo sayfasının biçimsel görünümüne geçmeden önce, kimi zaman
birbirlerinin yerine yanlış kullanılan, bütünü oluşturan temel biçimsel parçalarını
görmekte yarar vardır. Senaryonun biçimsel bölümlemesi, büyükten küçüğe doğru
şöyle sıralanır:
Bölüm, Ayrım, Sahne, Çekim.
 Bölüm (Part)

Bölüm, öykünün dramatik gelişiminin başı ve sonu olan bir parçasının gelişip
sonuçlandığı görüntüler dizisidir. Bölümlerin birleşmesiyle, öykünün tümü ortaya
çıkar. Olağan uzunluktaki (90 dakika) bir filmde; ortalama 7–8 bölüm bulunur.
Filmdeki her bir bölüm, bir romanın, bir tiyatro oyununun bir bölümüne (perdesine) eş
değerdir.
 Ayrım (Sequence)
Bölümler içinde yer alan ayrım, öykülemeyi (dramatik yapı) oluşturan her bir
olgunun/olayın içinde gelişip, sonuçlandığı kendi içinde bir bütünlüğü olan sahneler
dizisidir. Ayrım tek ya da değişik yerlerde geçebilir. Örneğin, dış sahne ile başlayıp, iç
sahne ile sürebilir. Olağan uzunluktaki filmde, ortalama 25–30 ayrım bulunur.
Kesinlikle dingin ve durgun olmayan ayrımlar, tıpkı teleferiklerin yükseğe
tırmanmalarını sağlayan dişli çarklar gibi, devinimleri ileri taşır.
 Sahne (Scene)
Tiyatrodan sinemaya aktarılan sahnenin iki tanımı var. Birincisi, oyun alanına
bir oyuncunun her bir girişi, yeni bir sahnenin başlangıcıdır ve her bir çıkışı da o
sahnenin sonudur. Buna "Fransız Sahnesi" denilir. İkincisi, olayların gerçekleşeceği
yeri (mekânı) ya da dekoru tanımlar. Bu nedenle tiyatro oyunları, olayın akışını
günlük yaşamdan ayıran, olayları seçilen ve ayıklanan bir duruma getiren, çeşitli
sahnelere bölünür. Her sahne değişik ortamlarda/zamanlarda gerçekleşir. Sinemada
sahne, film içinde dekorun ve kamera açılarının değiştiği yerlerde tamamlanan bir
durumu belirtir. Buna "Çekim Sahnesi” denilir.
Sahne, aynı kişiler ve aynı dekor (mekân) içinde geçen, sürekli bir olayı
gösteren bir ya da daha çok çekimden oluşan görüntüler dizisidir. Diğer bir anlatımla
sahne, aynı kişilerin aynı dekor (mekân) içinde, aynı anda yer aldıkları çekimler
bütünüdür. Tamamlanan bir durumu belirtir. Sinemada sahne; yazarı rahatlatan
"vurgu" olarak da adlandırılır. Sahne ya da vurgunun ölçüsü ne kadar olacak? Belki
yirmi saniye, belki dört dakika (iki senaryo sayfası) ama ender olarak, daha uzun da
olabilir.
Sahne içinde olay örgüsünü ortaya koyan devinimin, birbirini izleyen çekimler
boyunca uyumlu olması gerekir. Öyle ki olay/olgu, gerçek yaşamdaki doğrusal bir
zaman akışı içinde anlatılır.
 Çekim (Shot)
Çekim, filmi oluşturan dramatik yapının en küçük birimidir. İki noktalama imi
(kesme, zincirleme, vb) arasında kalan görüntü dizisine, çekim adı verilir. Diğer bir
tanımla çekim, kameranın hiç ara vermeksizin, durduluncaya kadar, sürekli olarak bir
görüntüyü filme almasıdır. Çekim; bir sahne içindeki belirli kişi ya da nesneye, odağın
değiştiğini gösteren bildirimdir.
Bir çekim yapılırken bilinmesi gereken noktalardan ilki, kameranın görüş
alanının sınırlılığıdır. Kamera izleyiciye bütünü tam olarak göstermez. Bütünün bir
bölümünü gösterir. İkinci çekim ise, aynı bütünün bir başka parçasını gösterir.
Çekimin başlıca üç amacı vardır:




Konuyu açık seçik olarak göstermek: İzleyici ne olup bittiğini anlamak ve bunu
kolayca görmek ister. Örneğin, bir insan konuşmaya başladığında, izleyici tarafından
görülmelidir.
Olumlu bir görüntü düzenlemesi elde etmek: Kamera yoluyla aktarılan görüntü,
aslında bir resimdir. Bu resmin belli bir görüntü düzenlemesi yapılmalıdır. İzleyici



görüntüde verilecek mesajı net olarak algılayabiliyorsa, görüntü düzenlemesi doğru
yapılmış demektir. İyi bir görüntü düzenlemesinde, izleyicinin beğenisi artacaktır.
Dramatik bir etki yaratmak: Kamerayı çeşitli açılardan kullanarak, çekimde
farklı dramatik etkiler oluşturulabilir.
Çekimlerin, kurgu ile bir araya getirilmesiyle sahne oluşur. Bir mekândan
diğerine geçilmesi veya zamandan zamana sıçranması yeni bir sahnedir. Örneğin, bir
odada konuşmaya başlayan iki kişi, konuşmalarını arabada sürdürürse, yeni bir sahne
başlamıştır. Ancak aynı iki kişi arabada konuşurken, arabayı durdurup araba dışında
konuşmalarını sürdürürlerse, burada sahne değişikliği söz konusu değildir.
Bölüm, ayrım, sahne ve çekim gibi anlam içeren biçimsel parçalar, senaryo
yazarının işlediği konunun biçimine, içeriğine göre değişir. Bu biçimsel bölünmeyle
olayın tartımı, temposu oluşturulur. Ustalık bu bölünmeleri yerinde ve ölçüsünde
yapmaya bağlıdır. Senaryo çalışmasında genel olarak önce ayrımlar (sequence) ele
alınır. Sonra her ayrım kendi içinde sahnelere bölünür (Aşağıda sıralanan yöntem,
Geliştirme (Treatment) evresinden başlayarak uygulanır).

 Yazılacak sahnenin önce “ne anlatacağı” belirlenir.
Bu sahne neyi getirecek ?
Amacı ne ?
Kavga mı, çatışma mı, sevgi mi, bağışlama mı, saldırı mı, kuşku mu ?
Sahnenin ne olduğu saptandıktan sonra, o sahnenin algısal değerleri ortaya
çıkartılmaya çalışılır. Bu aşamada “nasıl ” sorusu sorulur.
Nasıl bir kavga?
Nasıl bir çatışma?
Nasıl bir sevgi? vb.
Algısal değerleri açıklamak için, “ne gerekiyor ?” sorusu önem kazanır.
Saptanan algısal değer için çizgi, renk, biçim ve kitle açısından ne gerekiyor?
Durum, kişi ve yörenin açıklanması için,
Durumu yaratan güçler nedir?
Kişilerin toplumsal durumları nedir?
Olayın geçtiği yörenin/çevrenin özelliği nedir?
Hangi mevsim ve günün hangi zamanıdır ?(Bu soruların yanıtları algısal
değerleri ortaya koymada önemli katkılar getirir).
Kişilerin kültürel ve çevresel özellikleri açısından
açıklamalarındaki eğilimleri ve tavırları üzerinde durulması.

duygularını

Verilmek istenen görüşün açıklanmaması;
Duruma ve görüşe olabildiğince geç girmek gerekir. Örneğin, kapıdan girecek
kişinin hemen gösterilmemesi gibi.
Sahne, kişinin kapıyı çalmasıyla başlasın.
Masadaki diğer kişiye bir evrak uzatsın ve sorsun: "Nedir bu evraktaki eksik?"
Kamera Evraka doğru bir süre zumlanır.

Kişilerin sallanan elleri.. vs. vs.
Uygulama düzeyinde yazdığınız sahnenin başına ve sonuna kısaca, sahnenin
nasıl olduğuna bakmak gerekir. Anlatımda bir şey yitirmiyorsa kimi sözcüklere,
tümcelere, görüşlere yer vermemeliyiz.

3.2. Ayrımlama Senaryosunun Şekil Özellikleri
SAYFA \ NO
2 SATIR BOŞLUK
AÇILMA
15. İÇ. MAHMUT’UN EVİ, MUTFAK. GÜN
Mahmut çekmeceden bir bıçak alır,
Ön kapıya yönelir.
2 SATIR BOŞLUK
16. DIŞ. MAHMUT’UN EVİ, ÖN KAPI. GÜN
Mahmut bir elinde futbol topu, diğerinde bıçak, kapı girişinde durur,
homurdanır
MAHMUT
(kızgınlıkla)
Neredesin be
Bahçe duvarında oturan
Tamer çakı ile dal yontar
MAHMUT (Ç.D)
Sinirlendiriyorsun beni.
Tamer başını eğer
TAMER
(Mırıldanarak)
Çocuk değilim ben
Kalkar, ağır, kararlı adımlarla Mahmut'a doğru yürür.

3.3. Ayrımlama Senaryosunun İçerik Özellikleri
Tüm senaryo aşamaları, daktilo ya da bilgisayarla yazılır. (Amerikalı yazarlar
Courier 12'den başka bir harf kullanamaz) Sayfa üzerinde gördüğünüz, Ayrımlama
Senaryosu'nun olmazsa olmaz biçimsel öğeleri nedir, nasıl, ne zaman kullanılır ve
nasıl gösterilir?

Şimdi, sırayla bu öğeleri görelim:
 Sahne Başlığı
 Görsel Anlatım (Oyuncu Devinimleri)
 Kişi Adı
 Ayraç
 Konuşma Örgüsü (Diyalog); İkili Konuşma Örgüsü (İkili Diyalog)
 Genişleme
 Çekim
 Geçişler
Unutmayın ki, senaryoların değişik tipleri ve değişik biçimleri bulunmaktadır..
Senaryo yazımına ilişkin kitapları karıştırdığınızda bunları görebilirsiniz. Örneğin,
sitcom, televizyon oyunu, TV eğitim programı senaryoları, bir film senaryosundan
biçim olarak ayrım gösterir. Her birinin kendine özgü düzenleme biçimleri vardır.
Aşağıdaki senaryo örneği tüm türlere ilişkin ortak bilgileri ve biçimi kapsar.
AÇILMA (FADE IN) İÇ. HASAN'IN DÜKKÂNI, ARKA ODA. GÜN
ya da
DIŞ. ÇAYIRLIK ALAN. GECE (FIRTINALI)
Sahne başlığı, sahnenin nerede, ne zaman çekileceğini belirtir.
Örneğimizi açıklamalarla sürdürelim:
İÇ. MAHMUT'UN EVİ, MUTFAK.
GÜN
Mahmut çekmeceden bir bıçak alır ön kapıya yönelir.
KESME
(Geçiş, sonraki sahneye nasıl geçildiğini belirtir ama KESME sözcüğü
yazılmaz)
DIŞ. MAHMUT'UN EVİ, ÖN KAPI GÜN
Mahmut bir elinde futbol topu, diğerinde bıçak, kapı girişinde durur,
homurdanır.
Oyuncunun devinimi perdede göreceğiz.

alır.

MAHMUT
Kişi adı, konuşanın kim olduğunu gösterir. Kişi adları, konuşmanın üstünde yer

(kızgınlıkla)
Ayraç, oyuncunun sözlerini nasıl söyleyeceğini gösterir. Ayraçlar (...) kişi
adının altında, söylenen sözlerin üstündedir.
Neredesin be.
Bahçe duvarında oturan Tamer,
Çakı ile dal yontar
Oyuncunun devinimini, perdede göreceğiz.

MAHMUT (G.D. ya da Ç.D.)
G.D. görüntü dışı ya da Ç.D. ; çerçeve dışı konuşan kişiyi belirtir.
Sinirlendiriyorsun beni.
Konuşma örgüsü, kişinin söylediği sözler
Tamer başını eğer.
Karşı Çekim, dikkatin odaklandığı yeri gösterir.
TAMER (Mırıldanarak)
Çocuk değilim ben.
Kalkar, ağır, kararlı adımlarla
Mahmut'a doğru yürür.
Şimdi bu genel görünümün her bir bildirimini ayrıntılı olarak görelim:
Sahne Başlığı
Senaryo sayfasında bir satır olarak gösterilen Sahne Başlığı, sahnenin nerede,
ne zaman çekileceğini belirtir. Diğer bir anlatımla "Kamerayı nereye, ne zaman
koyacağız?" sorusuna yanıt verir.
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Sahne Başlığı Örneği,
DIŞ.
İÇ.
ÇEKİM

CEMİL’İN EVİ,
ALİ' NİN BÜROSU

TERAS
İŞLİK,

.

GECE.
KURUCU

Gördüğünüz gibi, içerikleri değişik ama biçimsel açıdan aynıdır. Sahne başlığı,

bir çizgiyle metinden ayrılır.
Sahne Başlığındaki Bilgiler:
Sahne Numarası (Filmin kaçıncı sahnesi olduğunu gösterir.)
Sahne numarasından sonraki bilgi, çekimin İÇ'de ya da DIŞ'ta olduğunu belirtir.
İÇ; çekimin kapalı mekanda, DIŞ; çekimin kapalı mekan dışında örneğin, açık havada
yapılacağını belirtir. Kimi zaman aynı başlıkta DIŞ/İÇ birlikte kullanılabilir. Örneğin,
sahneye dışarıda başlanıp içeride sürdürüldüğünde ya da tersi durumda. Ama
olabildiğince birleştirilmiş çekim yeri açıklaması kullanılmamalıdır. Örneğin sahneye;
DIŞ. CEMİL'İN EVİ
diye başladığınızı varsayalım. Eğer sahne, dıştan gösterilen evin içinde
sürecekse, başlığı:
İÇ. CEMİL'İN EVİ
olarak değiştirmek uygun olacaktır.
Sahne Başlığındaki ikinci açıklama, çekimin nerede (hangi mekânda)
yapılacağını belirtir. Genellikle buradaki kural; mekânı belirten ev, banka, park, oda,
bahçe, kahvehane, hastahane gibi bir anahtarın olmasıdır,
DIŞ.
İÇ.

CEMİL'İN EVİ, TERAS
CEMİL'İN EVİ, BANYO gibi.

Senaryonun akışında, aynı mekân birkaç kez daha kullanılacaksa, mekân
tanımının birbiriyle uyumlu olması gerekir. Örneğin, önce;
CEMİL'İN EVİ
diye tanımladığınız yeri, sonra;
CEMİL ATMACA 'NIN EVİ ya da
CEMİL'İN APARTMANI
olarak belirtmeyin.
Genelleştirilen tanımla sürdürülen uyumlu sahne başlıklarının yararı, yapım
aşamasında görülür: Mekânların uyumlu açıklaması, tüm sahnelerin çekim yerlerini
programlamada kolaylık sağlar. Uyumlu bildirim, yapımı gerçekleştirecek tarafın
istediği ilk şeydir. "Geçen hafta, “A” mekânında çekebileceğimiz bu sahne, nereden
çıktı şimdi?" diye bir soru ile karşılaştığınızda bilin ki, sorun, senaryo akışında, aynı
mekânın gelişigüzel yazılan tanımlarından kaynaklanmıştır. Beklenmeyen bir harcama
ortaya çıkmış gibi görünecektir.
Sahne Başlığının üçüncü bildirimi, çok gerekli ise çekimin belirtilen mekânın
neresinde olduğunun gösterilmesidir. Evde ise, evin neresinde? Fabrikada ise,
fabrikanın hangi bölümünde? Gerçekten kendine özgü yerler olduğunda, bunları
mekân tanımının yanına eklemek gerekir. Ama pek gerekli değilse, kullanılmamalıdır.
Örneğin,

DIŞ, BÜYÜK BİR İŞHANI'ndaysanız,
bu tüm sahne için öngördüğünüz uygun, yeterli bilgidir.
Aynı mekânda, zamanda sıçrayarak gelişen öykünün ‘’Sahne Başlıkları’’ şöyle
gösterilir:
DIŞ. ARKEOLOJİK KAZI ALANI, 1966
DIŞ. ARKEOLOJİK KAZI ALANI, 2005
Kendine özgü bir özelliği olan yerin belirtilmesinde, KURUCU ÇEKİM
açıklamasını koymak gerekir. Bunun kuralı ise şöyledir:
DIŞ. İHSAN BEY APARTMANI, KURUCU ÇEKİM
Bu başlık, mekânın dıştan bir çekimine (KURUCU ÇEKİM) gereksinim
olduğunu söyler. İzleyici KURUCU ÇEKİM'le nerede olduğunu bilir. Doğal olarak
kurucu çekimden sonraki çekim, aynı mekânda belirlenen başka yerde yapılır. Kurucu
çekimden sonraki çekimin, apartmandaki bir dairenin salonunda yapılacağını varsayalım: Bu çekim;
İÇ. İHSAN BEY APT. RADİFE'NİN SALONU
olarak yazılır.
Sahne Başlığındaki son bilgi, çekim zamanını gösterir. GÜN ve GECE
kullanılan genel tanımlarıdır. Çekimin özel bir zamanda yapılmasını istiyorsanız,
örneğin GÜN DOĞUŞU, GÜN BATIMI, ÖĞLE vb. bunlar açıkça yazılır. Sahnenin,
güneş batımı sırasında çekilmesi isteniyorsa, GÜN BATIMI yazılır. Sahnenin aynı
mekânda çekimi sürecekse, AKŞAM KARANLIĞI yazılabilir. Ancak çoğu yapımcı
ya da yönetmen, herhangi bir günde güneş doğuşu ve batışı gibi belirli zamanda
yapılacak çekimler için yalnızca bir şans verdiğinizden bu çekimleri sevmez. Kimileri
sevmiyor diye; öykünüzü anlamlandıracak romantik güneş batışı sahneleri yazmaktan
vazgeçmeyin. Belirli bir çekim mekânında, belirtilen zamanda, sahne numaralarıyla
belirtilmiş bir sıra içinde akan senaryoda, her Sahne Başlığının sonuna GÜN ya da
GECE açıklamalarının sürekli yazılmasına gerek yoktur. Burada iki seçenek var;
Birincisinde “SÜRDÜRÜLÜR” göstergesi kullanılır. Örneğin;
DIŞ,

APARTMAN ÖNÜ

GÜN

Gökhan valizleri arabanın
bagajına koyarken,
Sevil arabaya girer, oturur
İÇ.
ARABA SÜRDÜRÜLÜR
Sevil uzanır, radyoyu açar.
Diğer seçenek, aynı mekânda aynı anda, değişik çekimlerin oluşumu ile
sürdürülen sahnelerde, zaman göstergesi ya yazılmaz ya da “AYNI ANDA” ifadesi
kullanılır.

İÇ.

MÜGE'NİN EVİ, OTURMA ODASI.

GÜN

Çocuklar televizyon izler.
İÇ. MÜGE'NİN EVİ.MUTFAK

AYNI ANDA

Müge yemek masasını toplar.
İÇ.

MÜGE’NİN EVİ, YATAK ODASI.

Baba yatakta, gazete okur.
Aynı anda geçen, birbirine anlam olarak bağlı sahneler oluşturduğunuzda,
“AYNI ANDA” zaman göstergesini kullanınız. Örneğin:
İÇ.

LOKANTA,

MUTFAK.

GÜN

Mutfak tezgâhının altında tıkırtıyla çalışan, patlamasına bir dakika kalmış saatli
bomba.
DIŞ. LOKANTA, PARK ALANI. AYNI ANDA
Sabri saatine bakar. Bir dakikadan az kaldığını gösteren bir jest yapar.
Zaman göstergesinin genelleştirilen tüm olanakları, elbette yalnızca bunlar
değildir. Bunların dışında herhangi bir zamana, duruma gereksinim duyduğunuzda;
duygularınızı, sanatsal bilginizi ve yargılarınızı kullanın. Ama bunu yaparken Sahne
Başlığının, sahnenin nerede, ne zaman çekilir bilgisini, karşı tarafa hızlı ve yalın
söylemek olduğunu unutmamak gerekir.
Verilen örnekleri incelediğinizde “SAHNE BAŞLIKLARI”nın, HER ZAMAN
BÜYÜK HARFLERLE yazıldığına dikkat etmişsinizdir. Yine dikkat edilecek bir
başka durum da İÇ ya da DIŞ bildiriminden sonra bir “nokta”nın olduğudur. Bu da
genel bir kuraldır. Değişik işaretler kullanmayın.
Noktadan sonra çekimin yapılacağı mekân, genel bir açıklamayla belirtilir.
Genel tanımlanan mekân içindeki belirli yer, “virgül” ile genel mekân tanımından
ayrılır. Ender olarak, virgül yerine tire (-) gibi noktalama işareti de görebilirsiniz. Ama
genel kullanım, virgüldür.
İÇ.

LOKANTA, MUTFAK

GÜN

Aynı biçimde, zaman göstergesinden önceki noktalama işareti çoğu kez bir
mekân, bir vurgu ve diğer bir mekândır.
Sahne başlıklarınızı mümkünse tek satır olarak yazın. Sahne başlığının iki satır
olduğu ender durumlarda, doğal kesme noktalarında örneğin; genel ve belirlenen mekân
arasındaki bilgiyi kesmeyi deneyin.
Sonuç olarak sahne başlığının altı çizilir. Sahne başlığından önce, iki boş satır
bırakılır. Biçimsel olarak iki boş satır senaryonuzun iyi görünmesini, hızlı okunmasını
ve araya notlar yazılmasını sağlar.

4. ÇEKİM SENARYOSU
4.1. Çekim Senaryosu Nedir?
Çekim Senaryosu (Shoting Script), senaryo çalışmasının son evresidir.
Ayrımlamanın hazırlanmasından sonra, yazar ile yönetmen ya da yalnızca yönetmen,
Çekim Senaryosunu oluşturmaya başlar. Filme dönüşecek metnin çekilmesine temel
olacak tüm bilgiler, bu evrede çekim senaryosunda yer alır.
Çekim Senaryosu; henüz çekilmeyen filmin, bittiği zaman alacağı biçimin,
önceden en küçük ayrıntılarına kadar kâğıt üzerinde belirtildiği metindir. Diğer bir
tanıma göre, çekimlere bölünen, çevrim için gerekli tüm uygulamayla ilgili
açıklamaları taşıyan, konuşmaları ve sesle ilgili tüm bilgileri veren senaryo; senaryonun
film çevirmeye hazır durumdaki en son aşaması ve biçimidir.
Çekim Senaryosu; ayrımlama evresinde bölüm, ayrım, sahnelere ve hatta
çekimlere ayrılan metnin; sinemanın tekniğine göre (değişik kamera konumları, çeşitli
açılardan, ölçeklenen çekimler) düzenlenmesidir.
Tüm devinimler (oyuncu, kamera: kameranın çerçevelediği görüntü, kamera
devinimleri), kullanılan sesler (konuşmalar ve doğal sesler/müzik), görüntü efektleri
vb. bu metinde ayrımlar (sequence), sahne, çekim durumunda verilir.

Burada çekim senaryosunun kâğıt üzerindeki biçimini göreceğiz. Çekim
senaryosunun değişik sunum biçimleri bulunmaktadır. Ama hepsinde ortak olan;
görüntülerin içeriği, oyuncuların devinimleri, konuşmalar ve diğer seslerin
yazılmasıdır. Bunlar arasında da kamera devinimi ve çekim ölçekleri yer alır. Senaryo
sayfasında yer alan görsel bildirimler, yönetmeni ilgilendiren tüm bilgileri kapsar. Bu
bilgiler aynı zamanda çekimde görevli olanların, çekim anında yapacakları her şeyi
içerir.
Herhangi bir çekim senaryosuna bakıldığında, önce kimi yatay çizgiler dikkati
çeker. Bu çizgilerin üstünde sırayla bir rakam ve bazı yer adları yer alır. Senaryoda
görülen her yatay çizginin üstünde yer alan rakamlar ve yazılar, ilgili olduğu
çekimlerle ilgili derli toplu ve özet bilgileri verir. Özellikle yapım aşamasında
hazırlanacak çalışma programı için bu bilgiler büyük kolaylık sağlar.

4.2. Çekim Senaryosunun Şekil Özellikleri
Çekim senaryosunda şu bilgiler yer alır:
Çekim Numarası (Hem sinemada, hem de televizyonda çekim senaryosu en
küçük birim olan çekimlere ayrılır. Bu çekimler her iki senaryoda da 1’den başlayarak
numaralanır. Buna “çekim numarası “denilir. Numaralama filmin sonuna kadar
sürdürülür).
Çekim Numarasının hemen karşısında çekim ölçekleri (GENEL, AYRINTI,
DİZ, BAŞ vb.).
Kameranın alacağı görüntüler ve görüntülere ilişkin bilgi1er, çekim anında
kamera devinimleri (Büyük harflerle SAĞA/SOLA, YUKARI/AŞAĞI, ZOOM gibi.)
ve konumları kameranın görüş açısı (GÖZ DÜZEYİ dışındakiler ALT AÇI, ÜST AÇI,
TEPE AÇI yazılır).
Oyuncu devinimleri (Küçük harflerle yazılır).
Çekimler/Sahneler arasındaki geçişler (KESME dışındaki ZİNCİRLEME,
AÇILMA, KARARMA, SİLİNME vb.).
Bunlardan başka çekim, sahne, ayrım, bölümlerin birbirine nasıl geçileceği de
gerekli yerlerde belirtilir. Yalnız KESME ile geçişler belirtilmez.
İzleyen çekim, bir önceki çekimin devamında ise ve aynı yerde geçiyorsa yer ve
zaman bildirimleri yinelenmez

4.2.1. Çekim, Sahne, Ayrım ve Bölüm Bilgileri
Öyküyü etkili yolla anlatmaya yardım eden çekim ölçekleri öykünün biçimine,
sinemanın gereklerine, estetik görüntü düzenlemeye bağlı olarak yazılır. Çerçeveye
oranla görüntü boyutunun değişmesi, değişik ölçekteki çekimlere yol açar. Değişik
boyuttaki görüntüler dizisine “Çekim Ölçeği” denir.
Çekim ölçeği seçilen, düzenlenen, yerleştirilen konuya yakından veya uzaktan
bakılmasını sağlar. Görüntüde vurgulanmak istenen konu, farklı çekim ölçekleri
kullanılarak sahnedeki diğer nesnelerden ayrılarak ön plâna çıkarılabilir. Kullanılacak
çekim ölçeği, konu, görüntü alanı, görüntünün boyu göz önüne alınarak belirlenir.

Değişik boyuttaki çekim ölçekleri, anlatım aracı olarak kullanıldığında çok
uzak, orta ve yakın çekimler olarak gruplandırılır. Bu ölçekler, görsel olarak herkesin
alıştığı ve kabul ettiği boyutlardır.
Çerçeve düzenlemeleri,
bilinçaltına etki eder.

izleyiciye

psikolojik

göndermelerde

bulunur;

Çok Uzak Çekim
ÇUÇ.
Toplu Çekim
TOÇ.
Genel Çekim
GEÇ.
Boy Çekim
BOÇ.
Diz Çekimi
DİZÇ:
Omuz Üstü Çekim
O.Ü.Ç.
Çarpraz İkili
X2
Bel Çekim
BEÇ.
Göğüs Çekim
GÖÇ.
Omuz Çekim
OMUZÇ.
Baş Çekim
BAŞ Ç.
İÇ.
LOKANTA
GÜNDÜZ
RİCCİ-BRUNO-ÇALGICILAR
MÜŞTERİLER-GARSONLAR
1. GEÇ.
Salonun giriş kapısı. Kapının yanında küçük bir set üstünde üç çalgıcı (keman,
bas, gitar) ile yine gitar çalan bir çalgıcı. Bir kaç müşteri. Kapı açılır Ricci ile oğlu
Bruno görünür.
Ricci lokantanın “kibarlığından” şaşırmış gibidir.

4.2.2. Kamera Optik ve Mekanik Hareket Bilgileri
Kamera devinimleri ile konunun beklenmedik yönleri, değişik açılardan, farklı
görüş noktalarından izleyiciye gösterilir. Kamera devinimi durağan doğayı,
devinimsiz varlıkları devinime geçirir, canlılık kazandırır. Görüntünün yalnız fizikî
canlılığını artırmakla kalmaz, değişik görüş noktalarına ve kamera açılarına geçerek,
konu ile uzaklığı değiştirerek, konuyu izleyiciye başka bir görünüşte sunar.
 Bahri’nin burnuna yakın çekim
 Fidye notuna açılı çekim
 Mustafa’nın omuz üstünden ayşegül
 Ara çekim-bomba göstergesi
 Araba camından dışarı bakış
Kamera devinimleri başlıca iki gruba ayrılır;
 Kameranın durduğu yerden hiç kımıldamadan, üzerine yerleştirildiği üçayak (tripot)
üzerinde yaptığı devinimler (bu devinimlerin genel adı çevrinmedir).
 Kameranın herhangi bir araca yerleştirilerek, bu araç yardımıyla yer değiştirmesi sonucu
yaptığı devinimler (bu devinimlerin gelen adı kaydırmadır).
Bu konuyla ilgili “ Temel Kamera 2 ” Modülüne bakınız.

Akşam gösterilecek filmin anonsunu yapan araba geçerken biz, arabanın
önünden fırlayıp, bakkal dükkânına giren üstü başı yırtık Mamçak Mehmet’i
İZLERİZ.
Tanınmaz durumdaki Hatice Hanım’a olanı
GÖRMEK İÇİN YAKLAŞIRIZ

2.GEÇ.
Ricci’nin gözüyle lokantanın karşı açıdan çekimi
Masalarda müşteriler
Giden gelen garsonlar

4.2.3. Kullanılacak Kurgu ve Geçiş Yöntemi Bilgileri
Geçişlerden amaç, bir bütünlük oluşturmak için filmin parçalarını birbirine
bağlamak, izleyicinin dikkat ve ilgisinin çekilmesi gereken noktaları en kısa zamanda
ve en kısa yoldan vurgulamak, filme estetik bir bütünlük kazandırmaktır.
Geçiş yöntemi seçilirken; “Bir sahneden başka öykü anlatan, diğer bir sahneye
geçmek durumundayım. Bu geçişi nasıl yapmalıyım?” sorusu sorulmalıdır. Geçiş
yöntemi gelişigüzel seçilmemeli; istenilen etkiyi elde etmeye yardımcı olmasına
dikkat edilmelidir.
Senaryoda tüm yaşam akışı bire bir verilmez; zamanda sıçramalar yapılarak
ileriye veya geriye gidilebilir. Bu akış içinde, farklı sahneler geçiş yöntemleriyle
birleştirilir. Geçişlerle izleyiciye başka bir sahneye veya çekime gidildiği belirtilir.
Geçişler senaryoda büyük harflerle yazılır.
Çeşitli geçiş yöntemleri vardır. Bunlar;
KESME (Cut): Bir devinimin süreklilik gösterdiği durumlarda, bir çekimden
veya bir sahneden diğerine geçmekte kullanılan olağan geçiş yöntemidir. Olağan geçiş
yöntemi olduğu için, KESME bildirimi senaryoda yazılmaz.
AÇILMA (Fade in) / KARARMA (Fade out): Açılma, tamamen siyah olan
çerçevenin yavaş yavaş görüntüyle birlikte açılmasıdır. Kararma ise, görüntünün
yavaş yavaş karararak yok olmasıdır. Günümüzde kararma veya açılmalarda başka
renkler de kullanılabilmektedir (örneğin, beyaz).
Kararma veya
kullanılmaktadır.

açılma,

bir

ayrımın

(sequence)

bitiminde

de

PARLAMA (Math cut): Görüntünün bir flaş gibi parlayarak gitmesi ve yeni
görüntünün başlamasıdır.
GEÇME-ZİNCİRLEME (Mix-Dissolve): Görüntüdeki resmin şiddeti yavaş
yavaş azalırken, sonraki resmin belirginleşmesidir. Görüntüden alınan ve görüntüye
verilen resimler, bir an birbirlerinin üzerine biner. Bu geçiş yöntemi, olağan bir zaman
ayrımının bulunduğu verilmek istendiğinde kullanılır. Devinim gerçeğe ve zamana
uygun sürüyorsa, zincirleme geçiş kullanılmaz.

Senaryoda GEÇ veya ZİNCİRLEME biçiminde yazılır.
3.BOÇ.
Kapı. Ricci duraksar ve kendine bakan Bruno’ya bir göz atar.
Sonra karar verir ve brunoyu salonun ortasına doğru sürükler.
ZİNCİRLEME
4.GEÇ.
Servis yapan bir garson,
ZİNCİRLEME
5.DİZ Ç
Ricci alan dışındaki garsona işaret eder.
RİCCİ
Hey. Garson
BİNDİRME (Superimpose): Bir görüntünün üzerine, bir başka görüntünün
bindirilmesidir.
Senaryoda görüntünün üzerine hangi görüntünün bindirileceği, açıkça ölçeği ile
yazılır. BİNDİR ve BİNDİRMEYİ AL bildirimleri ile belirtilir.
SİLME (Wipe): Çerçevenin önceden belirlenen bir kalıba göre bölünmesi veya
belirlenen kalıba göre, bir görüntüden diğerine geçilmesidir. Silme ile geçilecek
resimler senaryoda açıkça belirtilmelidir.
NETLİK BOZMA (De-focus): Kameranın aldığı görüntünün, yavaşça bulanıp
netsiz duruma gelmesidir. Senaryoda NETLİK BOZ biçiminde yazılır. Netlik bozma
süresi yönetmenin sorumluluğundadır.
NETLEŞME (Focus-Up): Bulanık ve netliği bozuk bir görüntünün, giderek
netleşmesidir. Senaryoda NETLEŞ olarak belirtilir.

4.3. Çekim Senaryosunun İçerik Özellikleri
Sinema Çekim Senaryosu sahne başlığı: Ayrımlamada kullandığımız başlık
aynen yinelenir.
1, DIŞ/İÇ. BAHÇE/ODA. GÜN/GECE SAHNEDE BULUNAN KİŞİLERİN
ADLARI
Altı çizilen Sahne Başlığının altına, sahnedeki kişilerin adları büyük harflerle
yazılır ve bir çizgiyle metinden ayrılır.
Örnek:
DIŞ. MAHMUT' UN EVİ, ÖN KAPI,
GÜN
_ MAHMUT, TAMER _____________

Ya da,
İÇ. APARTMAN DAİRESİ, SALON. _ GECE
NAKİ, HATİCE(Eşi),ZEYNEP-ATA (Çocuklar)
Sahnedeki kişilerin adlarının
yapılmasında kolaylık sağlamasıdır.

yazılmasının

sebebi,

çekim

plânlaması

Kimi yazarlar, kimi senaryo örneklerinde olduğu gibi metin içine, tüm
senaryoda ya da herhangi bir sahnede, devinimde ilk kez görülen kişinin adını büyük
harfle yazar. Şöyle:
ÖZGEN birden irkilir. Ya da
MİNE ve LHAN, el ele tutuşarak kalabalığın ve polislerin arasından yürür.
Böyle bir yazımı isterseniz kullanın. Ama buna gerek yok. Çünkü sahne başlığı
altında, sahnedeki tüm kişilerin adı zaten yazılmıştır.

4.4. Storyboard
Ürettiğimiz ne olursa olsun, her eserin bir öyküsü vardır. Üreten eserini bilir,
aklında defalarca kurgulamıştır. Müzik tamam, oyuncular yerlerini almış, söylenecek
sözler balonlar içinde bekliyorlar, background yavaşça hareket hâlinde... Yapılması
gerekenlerin hepsi hazırdır. Ancak tasarlanan hikâyenin müşteri, yönetmen gibi ikinci
şahıslara aktarılması gerekir. İşte bu noktada Storyboard, anlatılamayanı anlatmak
için, hareketsizi canlandırmak için devreye girer.
Storyboard, sadece sinema filmi, reklâm filmi, animasyon gibi birçok sahneden
oluşan çalışmalarda değil, görsel üretimin olduğu her alanda sıkça başvurulan bir
görsel anlatım biçimidir. Storyboard basitçe, yazarın aklındaki hikâyeyi, kişilerin
göreceği, duyacağı ve yapacağı şeylerin sahne sahne açıklamasıdır. Aslında teknik bir
zorunluluktur. Kimi yönetmenlerin zaman kaybı olarak nitelendirdiği, kimi
yönetmenlerin ise olmazsa olmaz dediği (Steven Spielberg, George Lucas, Alfred
Hitchcock) Storyboard, yine de parasının karşılığını almaya ve neler yapıldığını
anlamaya çalışan müşteri için de vazgeçilmez bir çalışmadır.
Storyboard, özellikle görsel efektlerin ve kamera açılarının anlatımında
kullanıldığında, hem zaman, hem de para kaybını önler. Zamanın nakit olduğu,
hazırlık süreçlerinin hızla kısaldığı, sabırsız üretimlerin gerçekleştiği son dönemlerde
bile storyboard hazırlamak, her zaman kurtarıcı olmayı başarmış bir yöntemdir.
Storyboard ile hikâyenin tüm aşamaları anlatılır. İleride çıkabilecek sorun ya da
çelişkileri önceden görmeye yardımcı olur ve tüm çekim ekibinin ya da animasyonu
hazırlayan kişilerin neler yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olmalarını, aynı
dili konuşmalarını sağlar.
Görsel üretimin, özellikle ardışık görüntü üretiminin olduğu her alanda,
Storyboard kullanılabilir. Ancak sık kullanılan alanlar aşağıdaki gibidir:
 Televizyon Reklâmcılığı
 Filmler
 Müzik Videoları

 TV Programları
 TV Gösterileri
 Operalar
 Kısa Metrajlı Filmler
 Animasyon
 Multimedya
 İnteraktif Tasarımlar
Çizilen kareleri taradıktan sonra, ardışık olarak film hâline getirme işlemine
Animatik denir. Bu karelere ses ve müzik eklenerek son hâline getirildiğinde, müşteri
ya da yönetmen çekilecek film ya da hazırlanan animasyon hakkında net fikir sahibi
olur. Özellikle reklâm filmi gibi kısa senaryolu işlerde, sıkça kullanılan Animatiklerin
iki çeşidi vardır; Stealomatics, hazırlanan animatiklere alıntı müzik ya da görüntülerin
eklenmesiyle oluşturulur. Fotomatiks ise fotoğraflardan yapılmaktadır.

4.4.1. Storboard’un Biçim Özellikleri
Her çekimde düşünülen görüntülerin ayrı ayrı, basit çizgilerle birer çerçeve
içinde gösterilmesinden, filmin resimle öyküsü ortaya çıkar. Bir filmde ikiyüz çekim
varsa, resimli öyküde de ikiyüz resim vardır. Yönetmen, çekim sırasında yaptığı
değişikliklerle ilgili notları resimlerin yanına veya altına ekleyebilir.

Storyboard'lar hareketi ve kamera açılarını yerleştirmede gerekli unsurlardır.
Yönetmen, çekimleri ve çekimlerin birbirleri ile ilişkilerini önceden kâğıt
üzerinde görmek isterse, filmin resimli öyküsünü çizebilir. Buradaki resimler sade,
basit ve kolay anlaşılır olmalıdır, Örneğin koşan bir insan bir iki çizgi ile anlatılabilir.
Koşan
insanın
görüntüdeki büyüklüğü, koşma yönü, çerçeveye girip çıkacaksa girme ve çıkma
noktalan işaretlenir. Konunun çerçeve içinde kaplayacağı yer ve hareketler resimlerle
saptanırsa, çekimde yönetmenin işi kolaylaşacak; çekinmeden, kuşkuya düşmeden
oyunculara,kamera ve ses takımlarına gereken emirleri yerinde ve zamanında
verecektir.

Şekil 4.1: Görüntülerin altına eklenen notlar

Önceden iyice plânlanmış böyle bir “resimle öykü” ile çevrilen film, kurgucuya
da kolaylık sağlar. Her çekim birbiri ile ilişkisine göre çevrileceğinden, kurguda
çekimler birleşince bir uyuşmazlık görülmeyecektir. Aksi hâlde kurgucu, birbirine
eklenen yeni sahneleri atmak zorunda kalacak, belki de yeniden çekim yapmak
gerekecektir. Filmin resimle öyküsünü hazırlama, çekim öncesinde oldukça zaman
alan bir çabadır. Bununla birlikte, sonradan çekim sırasında zaman kazanma açısından
önemlidir.

Şekil 4.2: Storyboard

Birinci öğrenme faaliyetindeki, hırsız örneğini hatırlayalım:
“Bir hırsız, parkta oturan birinin yanındaki şemsiyesini çalar ve uzaklaşır.
Adam farkına varmaz. Parkın bir başka yerinde, başka bir adam kibrit almak için
ayrılıp çantasını orada bırakınca aynı hırsız, çantayı almak ister. Fakat tam o sırada bir
başkası yürürken çantayı görür, unutulduğunu düşünerek alıp karakola götürecekken
hırsız, kendisinin olduğunu söyleyerek çantayı alır gider. O sırada çantanın sahibi geri
gelir, çantasını sorar. Çantayı bulan adam gerçeği anlar ve birlikte hırsızı yakalayıp
karakola götürürler.”

Şimdi bunun storyboard’unu oluşturmaya çalışalım;

1.U.Ç

Adam
parkta
oturur.
Hırsız
gazetenin
arkasından
adamı
takip eder.
2.BEÇ.
Hırsız, bir
sağa bir
sola bakar
3.GEÇ.
Hırsız
arkadan
yaklaşır
4.OÇ.
Hırsız
tekrar, bir
sağa bir
sola bakar.
5. GEÇ.
Hırsız
şemsiyeyi alır,
kaçar

Şekil 4.3: Bir başka storyboard örneği

2.3. Geliştirme Senaryosunun İçerik Özellikleri

Senaryo yazarı, bu çalışmasını yaparken, sinema özelliği olmayan durumlarda,
diğer sanatlar için geçerli olan kurallardan, tekniklerden yararlanır. Geliştirim, aşağı
yukarı kendine özgü teknikle yazılan uzun bir öykü olduğuna göre, uzun öykü tekniği
ve genel olarak roman/öykü türünün tekniği burada senaryo yazarının işine yarar: Bu
aşamada kişilerin özelliklerinin belirtilmesi (kişileştirme) ve devinimlerin (action)
düzenlenmesi gerçekleştirilir.
Öykünün belli başlı devinim (action) yerlerinin saptanması, bunların yerli
yerine yerleştirilmesi roman/öykü tekniğine göre yapılır. Devinimler, tamamlanan
öykünün/filmin ana parçaları olan bölüm, ayrım (sequence) ve sahnelerinin bel
kemiğini oluşturur. Ana devinimlerin yanı sıra, ikinci derecede devinimler ya da olay,
yine geliştirimde yer alır. İkinci derece devinimler; belli başlı devinimlerin birbirine
bağlanmasını, öykünün ileriye doğru akışına bir düzen vermeyi ve kişilerin şu ya da
bu özelliklerinin ve tinsel durumlarının açığa vurulmasını sağlarlar. Az ya da çok
dramatik etki yaratabilecek devinimler şu ya da bu yolda kullanılarak izleyicilerin
ilgisinin uyanık tutulması, filmin gidişine yakından katılması gerçekleştirilir. Öyküde
gerilim ve gevşeme noktaları (soluklanma payı) oluşturularak izleyicinin ister
istemez bu akışa kapılması sağlanır.
Kısaca:
 Geliştirimde dramatik yapı belirlenir.
 Olgular sıralanır.
 Olayların bağlantıları sağlanır. Konunun, gelişme ve çatışma noktaları belli olur.
 Kişiler özellikleriyle tanıtılır, kişiler ve onların ortaya koyduğu olaylar irdelenir.
 Geliştirim aşamasında konuşma örgüsünün (diyalog) en önemlileri yazılır.
 Ele alınan öykünün özetteki gibi, yalnızca ana hatları değil, ikincil derecedeki gelişmeleri
de belli olur.
 Her anlatım, her tümce, filmdeki görüntülere uygun olacak biçimde yazılır.
 Geniş zaman kipiyle yazılır. Yazınsal süslemeler yapılmaz.
Geliştirim yazımı konusunda, bir sonraki sayfadaki örneği çok dikkatli okuyun.
Anlatıma dikkat edin. Her bir tümcenin sizde görsel bir izlenim yaratıp yaratmadığını
denetleyin (Geliştirim yazımında dikkat edilmesi gereken ayrıntılar için 'Görsel
Anlatım - Oyuncu Yönelimleri, Bölüm, Ayrım, Sahne' tanımlarının açıklandığı
kesimlere bakın).

13. HAFTA
SİNEMANIN EVRİMİ*
1895 yılında Lumiere Kardeşler’in (Louis-Auguste Lumiere) bulduğu Cinematographe aleti, 28 Aralık günü Paris’te Grand
Café’de seyirciyle buluştuktan sonra sinema adı bütün dünyada kısa sürede yaygın hale gelmiş ve hareket yanılsamasını yaratan
teknik bir buluş olarak ünlenmiştir. Şüphesiz hareketli görüntüye ulaşma çabası sadece Lumiere Kardeşlerin bir buluşu olarak ele
alınamaz. Sinemanın ya da hareketli görüntünün oluşumuna katkıda bulunan unsurlar aşama aşama geliştirilmiştir. Günümüzde
yaşadığımız çağın en etkili sanatlarından biri olan sinema sanatının evriminde aşağıdaki dört aşamadan bahsedilebilir:
1- Ağtabaka İzlenimi
2- Fotoğrafı Yaratmak
3- Filmi Bulmak
4- Görüntüyü Perdeye Yansıtmak
1- Ağtabaka İzlenimi
Ağtabaka izlenimi; gözün ağtabakasındaki ışıklı bir izlenimin, buna yol açan neden ortadan kalktıktan sonra saniyenin
1/10’u kadar devam etmesidir. Bunu bilimsel bir sonuç olarak ortaya koyan Belçikalı profesör Joseph Ferdinand Antoine
Plateau’dur. Plateau, bu prensibe dayanarak Phenakistoscope’u yapmıştır. Phenakistoscope’un çalışma prensibi; bir merkez
etrafında dönen birbirinden ayrı iki diske dayanmaktadır. Arkadaki diskin üzerinde bir hareketin birbirini izleyen çeşitli
aşamalarını gösteren çizimler, öndeki diskin üzerinde ise delikler bulunmaktadır. İki diski aynı anda çevirip öndeki diskin
deliklerinden bakıldığında hareket yanılsaması oluşmaktadır. Böylece artık canlıların hareketleri belli anlara bölünebilir, elle
çizilerek Phenakistoscope’un diskine yerleştirilerek hareket yeniden elde edilebilirdir.

Phenakistoscope

2Fotoğrafı
Yaratmak
İ.Ö
384-322
yılları arasında
yaşamış
Aristoteles,
herhangi
bir
delikten bakarak
güneşin ya da
ayın
resmini
koruma
olanağından
bahsederken,
Arap Alhazen
de (965-1038)
karanlık kutu hakkında bilgi vererek; herhangi bir görüntünün ışık yardımıyla bir kutudaki delikten geçtikten sonra , deliğin karşı
yüzünde ters olarak oluştuğundan bahsetmektedir. Daha sonra Leonardo da Vinci’nin (1412-1519) de karanlık odayla ilgilendiği
ve ilkesini tanımladığı Camera Obscura, 1569 yılında Giam Battista della Porta tarafından yazılan Doğal Büyü adlı kitapta
ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Karanlık bir kutu olan Camera Obscura, optik bir kurala dayanmaktadır; ışık ışınları farklı bir ortama
geçerken kırılırlar, dolayısıyla saydam maddeler aracılığıyla ışınları toplamak ve bir yüzeye iletmek mümkündür. Bu şekilde bir
nesneden yansıyan ışınlar, duyarlı bir yüzeye iletilerek nesnenin görüntüsü oluşturulabilir. Camera Obscura’da ilk başta küçük bir
iğne deliği vardı, bu yüzden bu kameraya İğne Deliği (Pin Hole) kamera da denilmiştir. Bu aygıtta başlarda, saydam maddenin
yaptığı
ışığı bir yüzeye iletme görevini
iğne
deliği yapıyordu fakat bu
şekilde
görüntüler ters oluşuyordu.
Daha
sonra fotoğraf makinesinin ilk
örneği
olan bu aygıtın delik bulunan
yerinde
önceleri cam, daha sonra ise
mercekler
kullanılmaya
başlandı.

Camera

Obscura

Camera Obscura

Camera Obscura
-

3- Filmi Bulmak
Alman bilgini Johann Heinrich Shultze, gümüş plakalarının ışık etkisiyle karardığını 1727’de ortaya çıkardı.

1816’da Fransız Joseph Nicephore Niepce ışıktan etkilenmiş gümüş tuzlarına dokunmayan fakat etkilenmemiş tuzları eriten bir
yöntem bularak görüntüleri sürekli şekilde elde etti.
Niepce, 1826’da evinin üst kat penceresinden yaklaşık 12 saatlik bir pozlamadan sonra ilk fotoğrafı çekti. Bu fotoğrafın adı ‘View
From The Window At Le Gras’ olarak anıldı.

İlk fotoğrafın orjinal hali ‘View from the window at Le Gras’

İlk fotoğrafın iyileştirilmiş hali ‘View from the window at Le Gras’
1840’ta Harles Louis Chevalier pozlamayı 20 dakikaya indirerek ilk portreleri çekmeyi başardı. 1841’de de pozlama süresi 3
dakikaya kadar indi. Sinemanın oluşumuna da katkıda bulunan ve bir hareketin parçalarını veren dizi resimler elde etmek bu
yöntemle çok güç oluyordu.
Bir hareketi meydana geldiği anda fotoğraflamayı başaran kişi ise Eadweard Muybridge’tir (1877). Muybridge, bir pistin yanına
sıralanmış 24 kulübeye 24 fotoğraf makinesi yerleştirmiş ve her bir makineye ipler bağlayarak koşan atların bu iplere basarak
fotoğraf makinesini tetiklemesini sağlayarak beyaz bir duvar önünde koşan siyah atların 24 pozunu çekmeyi başarmıştır.
Fransız fizyoloji bilgini Etienne Jules Marey, hareketin evrelerini gösteren filmler çekmeyi tek bir aygıtta tasarlamıştır. Fransız
astronomi bilgini Pierre Jules Cesar Jannsen’in 1873’te yaptığı Revolver Photographique (Fotoğraf Tabancası)’ını geliştirerek
1882’de Fusil Photographique (Fotoğraf Tüfeği)’ni yaptı. Bir makineli tüfeği andıran bu aygıtla Marey, aynı cam plaka üzerine
saniyede 12 resim kaydetti.

Fusil Photographique – Etienne Jules Marey

George Eastman 1884’te makaraya sarılı, üzeri duyarkatlı, kağıttan fotoğraf malzemesi çıkardı. Marey 1887’de duyarkatlı kağıt
kuşaklar üzerine resim kaydetmeyi başardı. Buna Chronophotography adını verdi.
1889’da selüloit tabanlı filmi çıkarınca çalışmalar daha kolaylaştı; sinemanın temel malzemesi film hazırdı.

4- Görüntüyü Perdeye Yansıtmak
Karanlık kutu, nasıl ki kamera ve fotoğrafın bulunuşunu belirlediyse, film gösterim makinesinin de belirleyicisi olmuştur.
Karanlık kutunun gösterim için kullanılan çeşidi Laterna Magica (Büyülü Fener), firavunlar zamanından beri bilinmektedir.
Bugünkü slayt (dia göstericisi) aygıtlarının atası olan Büyülü Fener 1646’da Alman Athanagius Kircher tarafından yeniden
ortaya sürüldü. Avusturyalı Franz von Uchatius 1853 yılında Phenakistoscope’u Büyülü Fener’le birleştirerek elle yapılmış
resimleri perdeye yansıttı. Fransız bilgini Emile Reynaud bunu daha geliştirdi. Phenakistoscope’tan yararlanarak 1876’da
Praxinoscope’u oluşturdu. 1889’da bu aygıtın çok daha gelişmişi olan Theatre Optique (Optik Tiyatro)’yu oluşturdu.
Amerikalı ünlü kaşif Thomas Alva Edison bu çalışmalarla çok ilgileniyordu; çünkü sesi almakta kullandığı Phonograph’ı
görüntüyü kaydetmekte kullanılan bir aletle birleştirmek istiyordu. Bu amaçla Marey’in Chronophotograph’ı üzerinde çalışarak
Phonograph ile birlikte çalışan Kinephonograph’ı meydana getirdi. Edison böylece sesli filmin de ilk denemesini yapmıştı.
Sonuç tatmin edici değildi. 1891’de Kinetograph isimli alıcıyı ve Kinetoscope adını verdiği göstericiyi yaptı. Yalnız bu gösterici
tek kişinin kullanımına uygundu.
Edison 1894’te West Orange’ta Kinetoscope’lara film yapabilmek için dünyanın ilk film stüdyosunu kurdu. Bu stüdyo katranlı bir
bezle çevrili küçük bir kulübeydi ve bu yüzden adına Black Maria deniliyordu.

Edison’un Film Stüdyosu Black Maria

Görüldüğü üzere sinemayı kim keşfetti sorusuna tek ve net bir yanıt verilemeyeceği ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar Thomas
Alva Edison’un kendisini sinemanın mucidi olarak gördüğü bilinse de, William Friese-Greene aracılığıyla İngilizler, Louis-AimeAugust Le Prince ile Fransızlar, Max ve Emil Skladanosky’nin aygıtlarıyla Almanlar hareketli resmin icadını kendilerine mâl
etmek istediler; çünkü bu ülkelerde projeksiyon (gösterim) makinelerinin patentleri erkenden alınmış ve Edison’un gösterisinden
daha önce halka, perde üzerinde hareketli resim gösterileri düzenlenmişti. Bunlara karşın, evrensel bir kabul gören Fransız
Auguste ve Louis Lumiere kardeşler, kullanışlı ve sağlam aygıtlarıyla sinemanın sahibi olma onurunu kazandılar. Aslında
başarılı bir fotoğrafçılık geçmişleri olan Lumiere’lerin, Lyon’da bir fabrikaları vardı. Bu fabrika, 300 işçisiyle Kodak’ın New
York’taki fotoğraf malzemesi fabrikasından sonra ikinci büyük fabrikaydı. Baba Lumiere, Kinetoscope’un ticari geleceğini fark
etmişti. Edison’un aygıtlarının patentini Avrupa’ya yaymaması yüzünden, Antoine Lumiere, oğlu Louis’ten buna benzer bir şey
icat etmesini istedi, o da çok daha gelişmiş ve pratik olan; hem kamera, hem gösterici, hem de baskı makinesi olarak
kullanılabilen Cinematograph’ı yaptı. Film şeridinin hareketi tırnak itişli bir mekanizmayla sağlanıyordu. Cinematograph, elle
kurulabilmesi ve hafif olmasından dolayı her yere taşınabiliyordu. Merceğinin arkasından saniyede 16 kare akıyordu. Edison,
aygıtlarının elektrikle çalışmasında ısrarlı davranarak bu alandaki üstünlüğü elinden kaçırmış oldu. Lumiere’in titiz mühendislik
ürünü olan kamerası uzun yıllar sonra bile gayet iyi çalışmıştır. Saniyede 16 kare ilkesi tüm sessiz film dönemi boyunca
uygulanmıştır. Sesle birlikte çıkan sorunlardan dolayı sinemada, objektif arkasından akan kare sayısı artırılarak saniyede 24 kare
geçirilmeye başlanmıştır.

BİR FİLM NASIL OLUŞUR?
Bir filmin nasıl oluştuğunu kavrayabilmek için öncelikle film yapım sürecinin aşamalarına göz atmak gerekir. Film yapım
sürecinin temelde üç aşaması bulunur, bunlar;
1- Yapım Öncesi (Pre-Production)
2- Yapım (Production)
3- Yapım Sonrası (Post-Production)
olmak üzere üç aşamadır.
1- Yapım öncesi (Pre-Production) filmin tasarlanma aşamasını belirtir ve bunun içinde Senaryo (Sinopsis-Tretman-Senaryo),
Çekim Senaryosu, Storyboard gibi hazırlıklar bulunur.
2- Yapım aşaması filmin kamera aracılığıyla kayda alındığı çekim sürecini vurgular.
3- Yapım Sonrası (Post-Production) aşaması ise film çekildikten sonraki sürece vurgu yapar. Bu süreç içinde; kurgu, renk, özel
efekt, ses tasarımı gibi aşamaları barındırır.

SENARYO VE ÇEKİM SENARYOSU
YAZIM AŞAMALARI
Bir senaryo temelde şu aşamalardan oluşr; film cümlesi, sinopsis, tretman ve senaryodur.

FİLM CÜMLESİ
Film cümlesi, isminden de anlaşılacağı üzere, filmin üzerine kurulduğu temel cümledir. Film hakkında fikir vermesi açısından tek
bir cümleyle filmin öyküsünü ele veren film fikridir. Örnek olarak 2005 yılında yapılan Takva filminin film cümlesini verebiliriz:
Koyu dindar bir müslüman adamın inançları, tahrikler ve modern dünyanın getirdikleriyle altüst olur ve bu
ondaki Allah korkusunun kısa zamanda akli dengesini zedelemesine yol açar.

SİNOPSİS
•

Sinopsis, konu saptandıktan sonra geliştirerek yazmaya karar verdiğiniz film öyküsünün en kısa yoldan 1-2 sayfa içinde
özetlenmesidir.

•

Sinopsis, yapıtın konusu hakkında ilgilileri (yapımcı/yönetmen) aydınlatan metindir.

•

Filme alınması düşünülmeyen öykü için yazarın boşa emek harcamasını ilk adımda önler. Bu nedenle zaman ekonomisi
açısından önemlidir.

Sinopsis şu bilgileri içerir:
- İşlenecek tema kesin olarak ortaya çıkar.
- Olaylar dizisinin geçtiği zaman ve çevre (mekanlar) belirlenir.
Sinopsisi daha açık bir biçimde anlatmak gerekirse; senaryoda olup-biteceklerin özeti, kısa öyküsüdür. Ağırlıklı olarak öykü
hakkında fikir verir, öyküleme unsurları açısından zayıf bir metindir. İçinde temayı, olaylar dizisinin geçeceği zamanı ve ana
mekanları, temel karakterleri, bu karakterlerin girişeceği çatışmanın eksenini ve ulaşacağı sonucu, filmin olası türünü barındırır.

Sinopsisler ticari kaygıyı önceleyen senaryoların yapımcılara, televizyonlara, destek fonlarına pazarlanmasında çok sık kullanılır.
Sinopsisin somut bir durumun altını çizen, güçlü ve çekici bir giriş cümlesi olmalıdır. Öykü bu durumun üzerinde yükselecektir.
Fikrini yeterince geliştiremeyen ya da fikrinin kopyalanacağını düşünen pek çok kişinin sinopsisi durum tespitiyle sınırlı
kalmaktadır. Bu tür sinopsislerin final cümlesi ‘’Ve olaylar başlar...’’ biçimindedir. Bu tür bir sinopsis ya da zorlamayla yazılan,
temel derdi ve finali belli olmayan bir öykü, diğer aşamalarda yazarın ayağına dolanacaktır.
Senaryonun her aşamasındaki metinler gibi sinopsis de geniş zaman kipiyle yazılır. Uzunluğu 1-2 sayfadır. Kısa filmler içinse bu
uzunluk 4-5 cümle kadardır.
Takva (2005) filminin sinopsis örneğine bakalım;

Geleneksel bir İstanbul mahallesinde doğmuş olan Muharrem 30
yılı aşkın bir süredir aynı mahallede
yaşamaktadır. Sade bir işi vardır. Mütevazı ve içe dönük bir kişi olan Muharrem gece gündüz ibadet ederek,
cinsellikten uzak, en sert İslami akidelere sıkı sıkıya bağlı bir yaşam sürdürmektedir.
Muharrem’in koyu dindarlığı, varlıklı ve güçlü bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker. Onun alkışlanası
güvenilirliği ve vicdani zenginliği, bu şeyhin kendisine tarikatın sahip olduğu sayısız mülkün kira toplayıcısı
olarak çalışacağı idari bir görev teklif etmesine yol açar.
Yeni giysiler, cep telefonu ve bilgisayarla donatılmış Muharrem, şimdi uzun zamandır uzağında kalmayı
başardığı modern dış dünyanın içindedir. Saf bakışları kısa zamanda içki tüketimi ve hayır konularına karşı
gösterilen çelişkili davranışlara şahit olur.
Muharrem, artık tahakküm eden ve mağrur bir kişi olmuştur. Çalıştığı yerde elinde olmadan bir yolsuzluk
yapar. Daha da kötüsü, Muharrem’in iç huzuru gitgide bir işkence haline gelen, gece gündüz kendisini
rüyalarında cezbeden baştan çıkarıcı bir kadının görüntüsü ile allak bullak olur.
Muharrem yaşamını dünyevi ve manevi değerleri birbirlerinden ayırabilme üzerine kurmuştur ama kendini
adadığı değerler bir bir yıkılmaktadır. Allah korkusu akli dengesini zedelemeye başlamıştır...

TRETMAN
•

Tretman, senaryo yazımında sinopsisten bir sonraki aşamadır ve sunum olarak kullanılır. Yani bir yapımcıya hikayenizi
götürdüğünüzde eğer beğenilirse sizden tretman istenebilir. Bu nedenle filmlerinizi hemen tam senaryo metni haline
getirmek için acele etmeyiniz. Bu bölümleri önemseyiniz.

Sinopsiste ana hatları belirtilen öykünün daha ayrıntılı bir hale getirildiği, öykülemenin başladığı aşamadır. Bu aşamada edebiyat
yerini film tasarımına bırakır; görselleştirme önem kazanmaya başlar. Tretman metninde anlatılan artık öykü değil, filmin bu
öyküyü nasıl anlatacağıdır. Bu nedenle tretmanda yer alan cümleler, okuyan kişilerde görsel bir izlenim yaratmalıdır.
Çoğu senaryo yazarı için en önemli aşama budur; çünkü bu aşamada çatışma bütün hatlarıyla kesinleştirilmiş, dramatik yapı
büyük ölçüde kurulmuş olur. Eksen karakter ve karşıt karakterler bütün nitelikleri ve eylemleriyle belirginleştirilir. Bu aşamada
ana hikayenin yanı sıra önermeyi kanıtlamakta destek olacak yan hikayeler kurulur, ana karakterlerin yanı sıra yan karakterler
geliştirilir. Zaman ve mekan unsurları filmsel anlatının gerektirdiği mantıksal bütünlüğe erişecek biçimde düzenlenir. Öykünün
hangi bölümlerinin kronolojik olarak akacağı, hangi bölümlerde geri dönüşlerin ya da ileriye atlayışların olacağı ya daaynı anda
hangi olayların gerçekleşeceği netleştirilir. Tasarlanan eylemlerde kişi-zaman-mekan birliği sağlanırsa, sonraki aşamada her
birlikteliğin bir ‘sahne’ye dönüştürülmesi kolaylaşacaktır. Çok önemli, vazgeçilmez olmadığı sürece tretman metninde diyaloglara
yer verilmez.
Sinema filmi senaryosuna esas olacak olan bir tretmanın uzunluğu yaklaşık olarak 20-40 sayfadır. Tretmana şöyle bir örnek
verebiliriz;

SENARYO
Filmin çekimine esas olacak olan ana metindir. Öyküleme bu aşamada artık tamamen bitirilir; olaylar dizisi ve sahneler (zamanmekan-kişi birlikteliği) kesinleştirilir. Bu aşamada eylemler, ilişkiler, seyirci tarafından görülecek ve işitilecek her şey en küçük
ayrıntısına kadar belirginleştirilir. Filmin yaklaşık olarak süresi, temposu, ritmi de belli olur.
Sahneler üç unsuru barındıracak biçimde yazılır: başlık (zaman-mekan-kişi bilgisi), gövde metni (çevre-durum-eylem
betimlemeleri) ve konuşmalar.
Diyaloglar bu aşamada yazılır. Ses kuşağında yer alması dramatik yapı açısından önemli olan unsurlar da (doğal sesler ve müzik)
bu metinde yer alabilir. Zorunlu olunmadıkça sinema diline ilişkin teknik terimlere (geçiş biçimleri, kamera hareketleri, çekim
ölçekleri, kamera açıları vb.) yer verilmemelidir.
İki farklı senaryo formatı bulunmaktadır, bunlar; Amerikan Formatı ve Avrupa (Fransız) Formatı’dır.

ÇEKİM SENARYOSU
Bir filmin çekim programı yapılırken, genellikle sahneler baz alınır ve program ona göre düzenlenir. Çekim ise tek tek planlar
halinde gerçekleştirilir. Çekim senaryosu işte bu her biri kendi içinde kesintisiz bir bütün oluşturan planların tek tek yazıldığı,
planların teknik özelliklerinin ayrıntılı biçimde belirlendiği bir metindir. Bu metin sette görselleştirme işleminin nasıl
gerçekleştirileceğinin kılavuzudur. Her bir planın kamera açısı, çekim ölçeği, varsa kamera hareketi, planda yer alan oyuncuların
eylemleri, nesnelerin ve kişilerin hareket yönleri, atmosfere ilişkin bilgiler, teknik uyarılar, süreler çekim senaryosu metninde yer
alır. Planlar ilgili sahneyi ya da filmin tamamını kuşatacak biçimde numaralandırılır. Çekim senaryosu yönetmenin sorumluluk
alanındadır.

K.
NO

MEKAN

ÇEKİM
ÖLÇEĞİ

KADRIN İÇERİĞİ VE
DİYALOGLAR

SES VE
MÜZİK

TEKNİK
HUSUSLAR

1

Doktor
odası iç/gün

Genel
Plan

Masasında oturan
doktor ve
karşısında ayakta
bekleyen
Cemalettin.

Atmosfer sesi…

Sabit kamera

2

Aynı

Bel plan

Doktor elinde
tuttuğu tahlil
kağıtlarını inceler
ve Cemalettin’e
uzatır.

Atmosfer sesi…

Sabit kamera.
Ayakta bekleyen
Cemalettin’in
gözünden doktor
görünür. Masada
bel plan.

3

Aynı

Boy plan

Cemalettin tahlilleri
alır
Doktor
Tahlillerin
temiz, görünürde
bir
sıkıntı yok.
Tahlilleri bir süre
anlamsız bakışlar ile
inceler.
Cemale
ttin
Şimdi
hocam..Özellikle şu
dirsek ve
diz
bölgelerinde olmak
üzere(eliyle
vücudunun bu
bölgelerini
gösterir)
korkunç
ağrılarım var.
Doktor
Yani ver bi
daha bi
şunları(tahlileri
geri alır)Evett..
Romatizmal bi
sıkıntı yok
görünürde dediğim
gibi.

Atmosfer sesi…

Sabit kamera.
Masada oturan
doktorun
gözünden, ayakta
duran Cemalettin
görünür.
Doktorun
diyalogu
Cemalettin’in
görüntüsü
üzerine biner.
Doktor
konuşurken
kamera
Cemalettin’de
kalır.

STORYBOARD
•

Storyboard, bir filmdeki sahnelerin planlarının çekileceği şekliyle tek tek çizilmesidir.

•

Çizimlerin profesyonel olması şart değildir sahne içindeki kompozisyon ve hareketleri gösteriyor olması yeterlidir.

14. HAFTA

TEMEL
KAVRAMLAR

- ÇEKİM

- PLAN

- SAHNE

- SEKANS
- TEMEL KOMPOZİSYON KURALLARI
- KAMERA HAREKETLERİ

- ÇEKİM
Kamerada kayıt
kadar geçen süreç

düğmesine basılarak kayda girilip kayıttan çıkılana
çekim olarak ifade edilir.

- PLAN
Bir film içindeki kişi, hareket ve olayları kapsayan fotoğrafik içeriğin en küçük birimine plan denir. Bunlar;



Genel Plan



Boy Plan



Diz Plan



Bel Plan



Göğüs Plan



Omuz Plan



Baş Plan



Detay Plan



Amors Plan

olarak kategorilenir.

- Genel Plan


Çekim yapılan mekanla ilgili en geniş bilgiyi veren
plandır. Konuya genel bakış olarak tanımlanabilir.

Genel Plan

Genel Plan

Genel Plan

- Boy Plan


Kişi planlarında, kişiyi tüm vücut olarak gördüğümüz planlardır.

Boy Plan
Boy Plan

- Diz Plan


işi
pl
an
lar
ın
da,
di
zi
n
he
m
en
alt
ından ya da üstünden kesilerek kurulan planlardır. Bu planı kurarken tam dizden kesmemeye dikkat
edilmesi gerekir. Bu planlara ayrıca Amerikan Plan da denilmektedir.

K

Diz Plan

Diz Plan

Diz Plan

Diz Plan

- Bel Plan


gerekir.

Kişi
planların
da, belin
hemen
altından
ya da
üstünden
kesilerek
kurulan
planlardır
. Bu
planı
kurarken
tam
belden
kesmeme
ye dikkat
edilmesi

Bel Plan

Bel Plan
Bel Plan

- Göğüs /
Omuz Plan
Bir kişiyi
göğsün/omzun hemen
altı ya da üstünden
keserek gösteren
planlardır. Göğüs plan
kurulurken kişileri tam
dirsekten kesmemeye
dikkat edilmelidir.

- Baş
Plan
Kişinin başıyla
sınırlandırılara
k kurulan
planlardır. Bu
planlarda
kişinin mimik,
duygu ve yüz
hareketleri
vurgulanır, öne
çıkarılır.

-

Detay Plan
Bu tür planlar genellikle sahne içinde önemi olan bir nesnenin, uzvun veya konunun yakın bir şekilde çekilmesiyle elde edilir.

- Amors Plan
Bu tür planlar, iki veya daha çok karakter arasında
olduğunda bolca kullanılır ve kameranın karakterlerden
arkasına yerleştirilmesi yoluyla kurulur.

karşılıklı sahneler
birinin omzunun

* Yabancı literatürde plan isimlendirmeleri

- SAHNE
Sahne; zaman, mekan, olay, tema ya da motif, içerik, kavram ya da karakter gibi araçlarla birleştirilmiş, tek ve kesintisiz bir
dramatik aksiyon içeren bir birimdir. Sahne, genellikle birbiriyle ilişkili çekimler dizisidir. Ancak tek bir çekimden de oluşabilir.
Mizansen türü film çekiminde, sahneler tek ve uzun süreli çekimlerden oluşur. Sahneler genellikle tek bir zaman dilimini kapsar.



Bir ya da birçok plan bir araya getirilerek hikaye ya da karakter gelişimiyle ilgili bir kesit
sunulmasıdır.



Genellikle sahneler özel bir zaman dilimi içinde meydana gelir ve seçilmiş bir tema, olay ya
da karakter deneyimine odaklanır.



Sahneler dekor, mekan gibi unsurlara da gönderme yapar, dekor ve mekan değişimiyle sahne
de değişmiş olur.

- SEKANS
Sekans, birbiriyle yakın ilişkisi olan sahnelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Kendi içinde bir bütünlüğe sahiptir. Sekanslar
genellikle süreklilik içermezler. Olaylar farklı zaman ve mekanlarda oluşmalarına karşın birbiriyle ilişkilidir.




Dramatik anlatım yapısı içerisinde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük birim sekanstır.
Sekans, tek bir sahneden ya da zaman ve mekan sürekliliğine sahip birbiriyle bağlantılı
sahnelerden oluşur.



Genel olarak bir sekansın başlangıcı, gelişimi ve bir sonu vardır.



Kısa bir örnekle; plan: kelime, sahne: cümle, sekans ise paragraftır diyebiliriz.

- TEMEL SAHNE VE KOMPOZİSYON KURALLARI

 Aks Çizgisi
 Altın Kesim Kuralı
 Üçte Birler Kuralı
 Baş Boşluğu
 Bakış Boşluğu

- Aks Çizgisi

taktirde aks atlaması denilen hataya neden olur.




Aks ya da
aksiyon
çizgisi,
çekilen
konunun
üzerinden
geçtiği
varsayılan
180
derecelik
hayali bir
çizgidir.



Sahne
içindeki
planlar
kurulurken
bu çizginin
hep bir
tarafından
kurulmasın
a dikkat
edilir. Aksi

Aks atlaması; karşılıklı konuşan iki karakter açıları verilirken iki karakterin de aynı tarafta
duruyormuş yanılsamasına neden olmaktadır.

Aşağıdaki örneklere göz atmak bu konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.

 Kamera konumlandırmaları hayali Aks Çizgisinin tek bir tarafına yapılmıştır.



-

‘x’ ile işaretlenmiş kamera Aks’ın yanlış tarafına konumlandırılmıştır.

Altın Kesim Kuralı
Görüntü
düzlemini yatay ve
dikey olarak üç eşit
parçaya
böldüğümüzde
birbirini kesen
doğruların kesişme noktaları insan gözünün ilgi odak noktaları olarak bilinir. Bu noktalar kadrajda
bir nesneyi ve ya konuyu öne çıkarmak için kullanılır.


- Üçte Birler Kuralı



Yatay ve dikey olarak üçe bölmüş olduğumuz görüntü düzleminde öne çıkarmak istediğimiz konuyu
bu üç parçadan ikisini kapsayacak biçimde yerleştirme kuralıdır.

- Baş Boşluğu


da kırılabilmektedir.

Baş
boşluğu,
kişi
planları
kurulurk
en
çerçeved
e kişinin
başının
üstünde
yeterli
miktarda
boşluk
bırakma
kuralıdır.
Standart
kadrajlar
da riayet
edilen bu
kural
kimi
durumlar

- Bakış Boşluğu
Bakış yönü boşluğu da denilen bu kompozisyon kuralında kadrajı yatay olarak üç eşit parçaya böldüğümüzde kişinin baktığı yöne
yaklaşık iki parça boşluk bırakma üzerine kuruludur.

- KAMERA HAREKETLERİ

- Pan Hareketi


Kameranın sağdan sola - soldan sağa doğru yaptığı çevrinme hareketine pan denir. Sınırlı bir
alandaki takip planlarında, mekan veya çevre gösterme amaçlı kurulan planlarda etkilidir.



Pan hareketini kavrayabilmek için, tam karşıya bakın ve sonra kafanızı sağa ve sola çevirin. Pan
hareketi, yaygın olarak kadraja sığmayan çok geniş bir panaromayı göstermek için kullanılır.
Örneğin bir manzarayı... Ayrıca bu teknik, hareket eden insan ya da araçları takip etmek için de
kullanılabilir. Buna yeniden çerçeveleme denir.



Canlı Kafa Avcıları (Zulu) filminde, ön planda beklemekte olan İngilizlerin karşısındaki tepenin
üzerinde duran, nerdeyse hiç bitmeyecekrniş gibi gözüken Zulu ordusunu göstermek için kamera
Pan yapar. Bulunduğumuz Yol (The Way We Were) filminde kamera basit bir Pan hareketiyle barda
oturmakta olan Robert Redford'u bulur.

- Tilt Hareketi


Kameranın dikey eksende, yukarıdan aşağıya - aşağıdan yukarıya doğru yaptığı hareketlere tilt
hareketi denir.



Yukarıdan aşağıya yapılan tilt hareketine Tilt Down, aşağıdan yukarıya yapılan tilt hareketine ise Tilt
Up denilmektedir.



Tilt hareketini kavrayabilmek için, tam karşıya bakın ve yukarıya ve aşağıya bakmak için kafanızı
yukarı aşağı oynatın. Aynen Pan hareketi gibi, bu teknik de hareket halindeki karakterleri takip
etmek için kullanılabilir ve bu da yeniden çerçeveleme olarak adlandırılır

- Mezopan


Mezopan doğal bir teknik olarak nitelendirilir. Kamera objektifi insan gözüyle aynı şekilde işler.
Gözlerimiz, görüş alanımızda bulunan farklı uzaklıklardaki nesnelere bakarken, sürekli odak
değiştirir.



Gözlerimiz yakınımızda ya da uzağımızda olan bir nesneye odaklanmış olabilir. Gözlerimiz aynı
anda her ikisine de odaklanamaya
cağından, odak değiştirmek için Mezopan yapmak zorundadır.



Film çekerken, kamera objektiflerinin çoğu bütün sahneyi tamamen netleyemeyeceğinden,
genellikle Mezopan'ı kullanmak gerekir. Kamera pan, tilt ve şaryo hareketlerini yaparken, "birinci
kamera asistanı" denilen bir ekip üyesi, kameranın baktığı nesneye veya oyuncuların hareketine
göre netliği ayarlayarak dengeyi sağlar.



Bu tekniği kavrayabilmek için, bilinçli bir şekilde farklı uzaklıklardaki nesneler arasında
gözünüzü odaklayın.



Apokalipto filminde kamera, kaçan bir adamı gösterirken ani bir Mezopan hareketiyle odağı
kovalanan adamdan kovalayanlara kaydırır.

- Zoom



Bir kameranın görebildiği mesafeyi kameranın lensinin odak uzaklığı belirler. Zoom objektifler odak
uzaklığının kademeli olarak değiştirilmesine olanak sağlarlar. Zoom kullanarak genel plandan yakın
plana kamera hareket bile ettirilmeden geçilebilir.



Zoom, doğal olmayan bir teknik olarak kabul edilir; çünkü gözlerimiz odak uzaklığını değiştiremez.
Bu nedenle de zoom genelde efekt amacıyla kullanılır.



Yavaş yapılan bir zoom, şaryo kullanılamayan dar mekanlarda şaryo hareketinin yerine
kullanılabilir. Hızlı zoom ise sahnedeki bir nesneye dikkat çekmek için kullanılabilir.

- İleri Geri Kayma Hareketi


Kamera ile ileriye - geriye doğru yatay eksende yapılan harekettir. Dolly, pedestal veya şaryo ile
yapılabilir. Hareket takiplerinde kullanılır.



Dolly Out "Uzaklaşma" hareketinde, kamera bir sahneye bakar ve sonra gerileyerek uzaklaşır. Bu
kamera hareketinin amacı yeni bir şeyler göstermek değil, izleyiciyi, sahnede gerçekleşmekte olan
aksiyondan duygusal olarak uzaklaştırmaktır. Dolly Out "Uzaklaşma" hareketi şaşırma ya da ani bir
farkındalık gibi duyguları göstermek için de kullanılabilir.
Tuhaf ilişkiler (Bound) filminde kamera, Gina Gershon tam bir şeylerin olacağını anladığı anda
Dolly Out: "Uzaklaşma" hareketi yapar.
Mavi Melek (Der Blue Engel) filminde kamera, öğretmenin yalnızlığını sergilemek için boş sınıf
içinde Dolly Out "Uzaklaşma" hareketi yapar. Rebecca filminde Dolly Out "Uzaklaşma" hareketi bir
kadın büyük bir evde yalnız başına otururken kullanılır. Günah (El Crimen del Pacire Amaro)
filminin sonunda kamera bir tabuttan geriye çekilir.
Siyah Gelinlik (La Mariee Etait en Noir) filminde Dolly out "Uzaklaşma" hareketini görebilirsiniz.
Julie'nin kurbanlarından biri depoda boğulurken kamera geriye çekilir. Kamera geriye çekilerek
tuzağa düşmüş adamın umutsuzluğu gösterilir. Sonsuz Sokaklar (La Strada) filminin sonunda kamera
sahilde ağlamakta olan Güçlü Adam'dan geriye çekilir. Bu da kendimizi adamdan kademeli olarak
soyutlayarak, filmi bitirmemize yardımcı olur. Bu teknik müzikte sesin yavaşça kısılarak parçanın
bitirilmesine benzer.
Âşk Mevsimi (The Graduate) filminde kamera, h a v u z u n d i b i n d e g e l e c e ğ i n i
t a s a r l a m a k t a o l a n Ben'den geriye çekilir. Kötü Ruh filminin sonunda kamera kamera, dışarıya
bırakılmış bir televizyondan geriye çekilir.



Dolly Out "Sergileme" tekniğinde kamera, geriye doğru hareket ederek sahnenin asıl içeriğini
gösterir.Bu teknikte, kamera uzaklaşıp karakterin dünyasını daha fazla göstererek, karakterin
çevresiyle ilgili bilgimizi kademeli olarak artırır.
Sıkı Dostlar (Goodfellas) filminde kamera, bir kavşakta Ray Liotta'nın
ensesinden, tam randevusuna vardığı anda, geriye çekilir. Cennet Sineması (Nuovo Cinema
Paradiso) filminde kamera yanmış sinema salonundan geriye çekilerek, sinema salonuna
bakmakta olan kalabalığı gösterir.
Şeytan (The Exorcist) filminde kamera, holde telefon konuşmasını gizlice dinlemekte olan kızı
göstermek için, telefonda bağırarak konuşmakta olan anneden geriye çekilir. Yurttaş Kane
(Citizen Kane) filminde kamera, Kane'in uzun yıllar boyunca biriktirdiği çok sayıda mal varlığını
göstermek için geriye çekilir.

- Sağa Sola Kayma Hareketi



Kameranın sağa sola kaymasıyla yapılan harekettir. Kayma hareketi düz zeminlerde tekerlekli bir
tripod veya dolly ile zeminin bozuk olduğu durumlarda şaryo kurarak yapılabilir.



"Takip Kamerası" olarak da bilinen Dolly kameranın boşlukta yatay olarak hareket etmesinden ibaret
olan tamamen doğal bir tekniktir. Bu tekniğin gücü, yürüyen, bir araç kullanan ya da tekerlekli
sandalye gibi hareketli bir platformun üzerinde giden bir insanın gözünden görmeyle aynı etkiyi
yapmasıdır. Dolly tekniğini kavrayabilmek için, kafanızı görmek istediğiniz nesneye çevirin ve
ileriye doğru yürüyerek dünyanın akıp gidişini izleyin. İşte Dolly hareketi de izleyiciye aynen bu
şekilde gözükecektir.



Dolly hareketleri her zaman gerçek anlamda dolly düzeneği kullanmak zorunda değildir. Genellikle
tekerlekleri olan bir platform kameranın hareket edeceği yönü belirleyen bir ray sistemi üzerinde
ilerler. Düz olmayan bir zeminin üzerinde platformu hareket ettirirken görüntü sarsıntılı ve düzensiz
olacağından ray sistemi kullanmak zaruridir. El kamerası kullanımıyla ilintili olan sarsıntı ve tümsek
sorunlarına karşılık, Dolly'ye alternatif olarak Steadicam de kullanılabilir. Bu teknikte kamera
havada "yüzüyormuş" gibi görünür. Eğer bir kameramanın steady asistanı varsa el kamerasıyla Dolly
benzeri bir etki yakalayabilir.



Türkiye'de "Dolly" terimi daha çok tekerlekli kamera ayaklığı. ya da raylar üzerindeki tekerlekli
platformu anlatmak için kullanılırken, raylı sistemin kendisi için Fransızca kökenli Şaryo kelimesi,
hareketin kendisi içinse Takip Kamerası terimleri kullanılır.

- Vinç Hareketi (Crane)


Mekaniğe Dayalı Teknikler sinemacıların özgün ve ilginç kamera hareketleri yapmalarını sağlayan
aletler kullanmalarını içerir. Üzerinde
durabileceğimiz ya da oturabileceğimiz bir platforma sahip bir cihazla aynen bir kameranın yaptığı
gibi hareket ettiğimizde kavranabilmesi mümkün olabilecek hareketlerdir.



Vinç ve jmmy jib bu mekanik araçların en yaygın kullanılan örneklerindendir. Her iki cihazda da
kameranın bağlandığı bir mekanik kol bulunmaktadır. Bu kol, kameranın boşlukta hareket etmesine
ve dolayısıyla geniş bir alam kapsayarak, dramatik kamera hareketleri yapmasına olanak sağlar.



Sinemada kullanılan daha birçok mekanik cihaz bulunmakta ve her bir cihaz, özel bir yöntemle
izleyicinin filme dair algısıyla oynamaya yarayan, kendine has bir hareketin yapılabilmesine olanak
sağlamaktadır.



Crane kameranın yerden aşağı veya yukarı, sağa ve sola hareket etmesini sağlayan bir kaldıraç
sistemidir. Bu kaldıraç sistemi bir ray yardımıyla hareket ettirilebilir. Crane sayesinde kombine
hareketler yapılabilir. Yani ileri hareket eden kamera aynı zamanda sağa dönerken aşağı hareket de
edebilir. Bu nedenle çekimlerde crane cihazından sıkça yararlanılmaktadır.



Vinç Önden Tepeye hareketi için kamera bir karakter ya da objenin tam karşısından çekime başlar.
Kamera ileriye ve .yukarıya doğru hareket ederken, kamera nesneyi kadrajda tutabilmek için aşağıya
doğru döner. Hareket tamamlandığında kamera nesnenin tam tepesinde konumlanmış durumdadır ve
kuş bakışı aşağıya bakmaktadır.



Vinçle Mekan Gösterme genellikle keşif/macera filmlerinde, kahraman şehir, köy veya yerleşim
birimine girerken kullanılır. Karakter mekana girerken kamera girişte durur ve vinç yukarıya doğru
kalkar. Kamera yükseldiği anda bütün şehir izleyicinin gözleri önüne serilmiş olur. Bu da izleyiciye,
karakterin maceranın devamında yaşayacaklarıyla ilgili ipucu sağlar.

Şaryo Üzerinde Sağa-Sola (Dolly) / İleri-Geri Hareketi

Vinç (Crane) Hareketi

- Kamera
Yüksekliği

Kameranı
n
yüksekliğ
inin
sahnenin
içerdiği
anlam üzerinde büyük bir etkisi vardır.Eğer bir kişinin sadece ayaklarını gösterirseniz, gizem
yaratıyorsunuz demektir; ayakları gözüken kişi kim? Bu, çok sık kullanılan bir tekniktir. Eğer
vücudun
üst
kısmını
gösteriyo
r
ama
yüzü
göstermiy
orsanız,
kişi
hakkında
daha
fazla
bilgiye
sahip
oluruz
(örneğin
elleriyle
bir şey yapıyor olabilir) ama hâlâ kim olduğunu bilmeyiz. En sonunda, kamera oyuncunun göz
hizasına yükseldiğinde, gizem çözülür ve karakterin kim olduğu ortaya çıkar.




Rosemary'nin Bebeği (Rosemary's Baby) filmini izlerseniz, sonlara doğru, Rosemary'nin bıçak
taşıdığı sahnede Kamera Yüksekliği'nin değişimiyle Rosemary'nin farklı duygusal durumlarını
görürüz. Ayakları, bıçak taşıyan eli ve yüzündeki korku ve kaygı ifadesine yapılan yakın plan
çekim sahnenin etkisini artınr.

- Dramatik Açı / Kuş Bakışı


Dramatik Açı sahnenin duygusal gücünü artırır. Alt açı, bir karakterin ya da nesnenin olduğundan
daha uzun ve güçlü görünmesini sağlar. Üst açıysa karaktere ezik bir kişilik görüntüsü verir; sanki
izleyici o karaktere yukarıdan bakıyormuş gibi...



Aşırı Dramatik Açı, Dramatik Açının etkisi artırılmış türüdür. Aşın alt açı, bir karakterin
ayaklarının altından gökyüzüne doğru bakan bir çekim olabilir. Aşın üst açıysa, çok yüksek bir
binanın tepesinden aşağıya bakarak insanoğlunun önemsizliğini vurgulayan bir çekim olabilir.



Kuş Bakışı ise bir tür Aşın Dramatik Açıdır. Kamera sahneye tam tepeden bakar.



Taksi Şoförü (Taxi Driver) filminde üst Dramatik Açı silahlı çatışmadan sonra katliamı göstermek
için kullanılmıştır. Niagara filminde üst Dramatik Açı erkeğin, eşini öldürdüğü sahnede
kullanılmıştır. Kuduz Köpek (Nora Inu) filminde iki adamın konuştuğu sahne alt açıdan
çekilmiştir. Bu sahnede çerçevenin büyük bir kısmı gökyüzündeki bulutlarla kaplıdır.
Karga (Tlıe Crow) filminde, genellikle açı ve perspektifin abartıldığı bir tür olan çizgi roman
estetiğini yakalayabilmek için birçok Aşırı Dramatik Açı kullanılmıştır. Terminatör 2 (Terminator
2: judgement Day) filminde terminatörün yer aldığı sahnelerin çoğu alt açıdan çekilmiştir. Bu
teknik, karakterin fiziksel gücünü artırmaktadır.



- Eğik Açı
 Dutch Tilt" veya Eğik Ufuk olarak da bilinen Eğik Açı, basitçe sahnedeki gerilimi arttırmak için kamaranın
hafifçe yama yatırılmasından oluşur.
 Bu teknik, düzgün olmayan kamera açısının etkiyi artırabileceği, güçlü dikey ve yatay çizgilerin olduğu
sahnelerde daha çok işe yarar. Gözlerimiz her şeyi yatay ve dikey olarak düzgün bir şekilde görmeye alışık
olduğundan Eğik Açı tekniğinden kaynaklanan eğik çizgiler dikkatimizin sahneye yönelmesine neden olur.
 Eğik Açı, Üçüncü Adam filminde yoğun olarak kullanılan bir tekniktir. Balıkçı Kral filminde
Parry’nin ruhsal dengesizliğine vurgu yapmak amacıyla bu tekniği kullanılmıştır.

