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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Günümüz dünyasında görüntü teknolojileri hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumdadır.
Hayatımızın ayrılmaz parçaları haline gelen akıllı telefonlar, tablet ve bilgisayarlar dahi
görüntü teknolojilerinin sunduğu ayrıcalıklar sayesinde bugün ön plana çıkıyor ve
benzerlerinden ayrılıyor. Görüntü kavramının teknoloji ile birleşerek günümüzdeki noktaya
ulaşması aslında uzun bir yolculuğun ve aynı zamanda estetik kaygı üzerine kurulmuş köklü
bir disiplinin sonucu olma özelliği taşıyor. Sinematografi kavramı işte bu noktada kendini
gösteriyor. İnsanoğlu önce gördüğü görüntüyü dondurarak kaydetmeyi keşfetti ve buna
“fotoğraf” adını verdi. Daha sonra ise görüntüyü çıplak gözüyle gördüğü biçimiyle hareketli
bir şekilde kaydetmeyi keşfetti. Bugün görüntü, film, video şeklinde isimlendirmeyi tercih
ettiğimiz bu keşif tarih içindeki yolculuğunda kendine özgü yöntemler geliştirdi. Tüm bu
yöntemleri bugün “sinematografi” başlığı altında inceliyoruz. Elinizdeki 14 haftalık not serisi
sinematografinin tanımından yola çıkarak bu alanı oluşturan ana ve yan unsurlar hakkında
detaylı bilgi edinmenizi sağlamanın yanısıra sektördeki çalışmalar hakkındaki örnekler
vasıtasıyla pratiğe yönelik bilgiler de edinmenizi sağlayacaktır. Teorik bilginin işe yaraması
pratik yapmakla doğru orantılıdır. Sinematografi alanına ilgili olan bireyler için bu notların iyi
bir başlangıç olmasını diliyor, sektörde yapacakları çalışmalar için de yol gösterici olmasını
temenni ediyorum.
Dr. Öğr. Üyesi Ümit SARI
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi
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KISALTMALAR
ASC - American Society of Cinematographers (Amerikalı Görüntü Yönetmenleri Topluluğu )
XLS - Extreme Long Shot ( Çok Genel Plan )
LS - Long Shot ( Genel Plan )
FS – Full Shot ( Boy Plan)
MS – Medium Shot ( Bel Plan )
MCU – Medium Close Up ( Göğüs Plan )
OSS – Over Shoulder Shot ( Omuz Plan )
CU – Close Up ( Yakın Plan )
XCU – Extreme Close Up ( Çok Yakın Plan )
Macro – Detail Shot ( Ayrıntı Çekimi )
POV - Point of View Shot ( Bakış Açısı )
LED - Light Emitting Diode ( Işık Yayan Diyot )
CC - Color Correction ( Renk Düzeltme )
ERS - Elips biçimli reflektörlü spot
NTSC - National Television Stand Committee ( Ulusal Televizyon Standartları Komitesi )
PAL - Phase Alternating Line ( Evre Değiştirme Satırı )
Advanced Television Standards Committee ( Gelişmiş Televizyon Standartları Komitesi )
HD – High Definition ( Yüksek Tanımlı )
SD – Standart Definition ( Standart Tanımlı )
CCD – Charge Coupled Device ( Yükten bağlaşımlı aygıt )
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor ( Tümleyici metal Oksit Yarı İletken )
PL - Arriflex tipi
PV - Panavision tipi
DV - sayısal video
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ITU - International Telecommunication Union ( Uluslararası Telekomünikasyon Birliği )
AVI - Audio Video Interleave
Divx - Digital Video eXpress
DivX HD - Yüksek Çözünürlüklü
MPEG: Moving Picture Experts Group
DCT - Discrete Cosine Transform
VOB: Video Object
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1. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Sinematografi, çerçeve, çekim, sekans
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1.SİNEMATOGRAFİ, Başlarken
Sinematografi görsel olarak hikaye anlatma sanatıdır. Herkesin bir kamerası olabilir. Fakat
kamerasının olması hikaye anlatabileceği anlamına gelmez. Film görsel bir ortamdır ve
çekimlerinizle cümleler kurmalısınız. Bu görsel dil kullanılarak sahneler oluşturulur.
Kompozisyon ile tasarım işini gerçekleştirirsiniz. Bütün izleyiciler için net, tutarlı ve doğru bir
anlatım diline sahip olan görüntüler üretmek sinematografinin ana konularındandır. Bazı basit
kuralları uygulayarak görüntüleriniz daha heyecan verici ve ilgi çekici hale gelebilir.
Sinematografi

sözünü olşuturan sözcüklerin kökü Yunancadır, (kinema-hareketi

grafosyazmak, çizmek) ve bu bileşik sözcük hareketle yazı yazmak anlamına gelir.
Sinematografi için sinema filmi için görüntü kaydederken ışıklandırma ve kamera tercihleri
yapma disiplini tanımlamasını kullanabiliriz. Birçok açıdan fotoğraf sanatıyla yakından
ilgilidir; fakat kamera ve görüntü elemanlarının hareket halinde olduğu durumlarda birtakım
ek özellikler de gösterir.
Sinematografi sinema filmlerine özgü bir sanat formudur. Işığa duyarlı maddeler üzerinde
görüntü kaydetme işi 1800’lerin başından beri uygulanıyor olsa da, nispeten daha yeni olan
“hareketli resim” sanatı farklı fotoğraflama teknikleri ve yeni bir estetik anlayışı
gerektiriyordu.
Sinemanın ilk dönemlerinde, görüntü yönetmeni genellikle filmin hem kameramanlığını hem
de yönetmenliğini üstlenirdi. Sinema sanatı ve teknoloji geliştikçe, kameramanlık ve
yönetmenlik arasında bir ayrım oluştu. Optikteki ve renkli film, geniş ekran (widescreen) gibi
çeşitli tekniklerdeki ilerlemelere ek olarak, yapay ışıklandırma ve ışığa daha duyarlı (daha
hızlı) ham filmlerin gelişiyle birlikte teknik açılardan sinematografi bir uzmanın varlığını
zorunlu kıldı.
1919 yılında (Paris’in ardından dünyanın yeni sinema başkenti haline gelen) Hollywood’da,
bugün hala varlığını sürdüren ve dünyanın ilk meslek topluluklarından biri olan American
Society of Cinematographers (Amerikalı Görüntü Yönetmenleri Topluluğu -ASC) kuruldu.
ASC, görüntü yönetmenlerinin film yapma bilim ve sanatına katkılarını ortaya koymak için
oluşturulmuştu. ASC’ye göre sinematografi; basit bir fiziksel olayı kaydetmek değil, özgün
sanat eseri yapımcılığında doruğuna ulaşan yaratıcı ve yorumlayıcı bir işlemdi. Sinematografi
fotoğrafçılığın bir alt-kategorisi değildi. Fotoğrafçılık, daha ziyade görüntü yönetmeninin
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diğer fiziksel, örgütsel, idari, yorumsal ve görüntüyü yönlendiren tekniklere ek olarak
kullandığı bir sanattı.
İsveçli yönetmen Ingmar Bergman kendisi ile yapılan bir söyleşide şöyle demiştir.
Görüntülerin de tıpkı sözcüklerin sesine, dizimine göre ritmi, melodisi, anlamı değişen şiirler
misali tarifi mümkün olmayan mistik bir ruhu var. O tuhaf gezegende hayatından isteyerek
ama biraz da ürkerek uzaklaşan seyirci, perdeden yansıyan gölge, ışık, söz, müzik, ses
oyununun aktörleriyle birlikte kendine hülyalı bir yuva kurar. Orada suretinin farklı halleriyle,
bakmadığı için göremedikleriyle karşılaşanlar, dünyanın büyük aynasında insanın hakikatini
görebilme şansına sahip olurlar. Bu hem sinema sanatı hem de biz sıradan 'oyuncular' için
fevkalade ayrıcalıklı bir buluşmadır. Ve bu oyunun kurucusu elbette imgeleri usta ve zarif bir
nakkaş gibi hafızalara işleyebilen yönetmendir.
Görsel öykü anlatımının her biçimde kullandığımız kavramsal araçlarını şu şekilde
sırlayabiliriz.
Çerçeve
Işık ve renk
Objektif
Hareket
Doku
Tanıtma
Bakış Açısı

1.1.Çerçeve
Çerçeveyi belirlemek, film çekmenin temel yasasıdır. İzleyicini dikkatini yönlendirmek için,
kullandığımız çerçevenin önemi büyüktür. Çerçeveyi seçmek, öykü aktarma aracıdır, ama aynı
zamanda bir kompozisyon, ritim ve perspektif sorunudur.
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1.2.Işık ve Renk
Görüntü yönetmeninin cephaneliğindeki en güçlü araçlardır. Işıklandırma ve renk denetimi
sette onun en çok zamanını alan işlerdir. Bu iki unsurun yalnızca müzik ve dans gibi ender
birkaç sanat dalında görülen insanın yüreğine duygularına hitap etme gibi bir özelliği vardır.
Sinemasal dilin içerisinde öykünün içine ek anlam katmalarını sağlayan görsel araçlardır.
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1.3.Objektif
Burada objektifin fiziksel yapısından söz etmiyoruz. Burada bizi ilgilendiren konu, çeşitli
objektiflerin görüntüyü nasıl farklı şekillerde dönüştürdüğü. Bizim fiziksel dünyayı algılama
bicimizi değiştirebilme yeteneğinde bahsediyoruz. Görsel anlatımı güçlü kılma biçimi. Her
objektifin kendine has görüntüye bir tat ve ton katan bir kişiliği vardır. Bunun içine kontrast
ve keskinlik gibi pek çok etmen girer. Ama bir objektifin en etkileyici yanı odak uzunluğudur,
ne kadar geniş veya dar açıyla güldüğüdür. Kısa odaklı bir objektifin çok geniş görüş açısı
vardır, uzun odaklı objektif ise teleskop veya dürbün gibidir, görüş açısı dardır. Daha da
önemlisi, uzun odaklı bir objektif uzamı sıkıştırır, kısa odaklı objektif ise onu yayar ve çarpıtır.

1.4.Hareket
Filmler hareket ve zaman kullanılan ender sanat ürünlerindendir. Bir öykü anlatma amacına
hizmet eden heyecan verici, dinamik hareketler filme ayrı bir zenginlik katmaktadır. Yine
karakterin içinde bulunduğu durumu anlatmak için seçilen bir kamera hareketi, ya da aksiyonu
kuvvetlendirmek ve gerçekçi kılmak adına yapılan çeşitli kamera hareketleri bu hususta
önemlidir.
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1.5.Doku
Son zamanlarda yapılan çekimlerin çoğunda olanı olduğu gibi çekiyoruz. Sinemada, reklam
filmlerinde ya da televizyon prodüksiyonlarında bir şekilde hileler yapıp görsel dokular
ekliyoruz. Görüntünün renk ve kontrastını değiştirmek, renklerle oynamak, çeşitli filtreler
uygulamak, sis ve duman efektleri gibi. Bunları bazen kamera ile çekerken, çeşitli ışıklandırma
kaynaklarıyla bazen de masada yani kurguda ekliyoruz.

1.6.Tanıtma
Kameranın ortaya çıkartma ya da gizleme yeteneğidir. Sözel anlatımda dinleyicilere önemli
bilgilerin veya geçmişin açıklanması demek olan görsel sunumun görsel karşılığı gibi
düşünebilirsiniz. Bir öyküyü görsel yoldan, diyaloglar ya da dış sesle anlatmak yerine,
kameranın tanıtması ve aktarması genellikle çok daha sinemasaldır. Tanıtma her şeyden önce
çerçeveyi ve objektifi seçmekle oluşturulur; ama sahnenin kimi ayrıntılarını ortaya çıkartan ya
da gizleyen ışıklandırma ile de gerçekleştirilebilir.
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1.7.Bakış Açısı
Görsel anlatımın kilit aracıdır. Kameranın bir şeyi karakterin gördüğüne benzer bir şekilde
görmesidir. Sahneyi x kişinin bakış açısında görmek gibi. Sinemanın temeli şudur. Kamera
izleyicinin gözüdür, kamera sahneyi nasıl çekerse, izleyici öyle algılar. Öykü için izleyicinin
neleri bilmesini istiyorsak, izleyiciye onları gösteririz.

Sinemanın temeli şudur: kamera izleyicinin gözüdür; kamera sahneyi nasıl çekerse, izleyici
öyle algılar. Sinema, öykü hakkında biz neleri bilmelerini istiyorsak izleyiciye onları
göstermekten ibarettir. Bakış açısı planları izleyiciyi öykünün içine çekmeye yöneliktir; çünkü
bir süreliğine o da karakterle aynı şeyi görür. Bir anlamda izleyici karakterin beynine girer ve
dünyayı o karakterin algıladığı gibi algılar.
Sonuç olarak film çekmek garip ve gizemli bir süreçtir. Bir kısmı sanatsal, bir kısmı teknik, bir
kısmı ticari pek çok unsuru bir araya getiren bir ortaklıktır.
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1.8.Görsel Tasarımın Ana İlkeleri
1-Doğru bir bakış açısı ve kamera yüksekliği ile işe başlayabilirsiniz.
2-Kompozisyon kuralları mutlak değildir. Genel kabul gören çekimlerdir. Bu kuralları iyi
bilirseniz neyi yıkacağınızı da bilirsiniz.
3-Çerçeve içinde gereksiz boşluklardan kaçının. Ekranı tam olarak doldurun.
4-Sade arka planlar kullanın. Parlak arka planlardan kaçının. Bu hem dikkatin oraya
toplanmasına neden olur hem de aydınlatma sırasında yansıma yaparak size sorun çıkarır. 5Çok özel bir etki istenmediği sürece, kamera yüksekliği olarak oyuncunun göz seviyesini seçin.
6-Aks çizgisini kesinlikle geçmeyin.
7-Her çekimde alan derinliği elde etmenin yollarını araştırın. Yani kişiyi arka plandan ayırın
ve arka planı flu hale getirin.
8-Çok sık zoom hareketlerinden kaçının. Sabit planlar çekin.
9-Ufuk çizgisini tam ortaya getirmekten kaçının. Ekranın orta yerinin altına veya üstüne
yerleştirebilirsiniz. Bunun kararı kâğıt üzerinde verilemez. Çekim anında göstermek
istediğiniz alana göre karar vermeniz gerekir.
10-Alan derinliğine özen gösterin. Kişilerin arka planını flulaştırmanın yollarını arayın.
11-3x3 ızgara kuralına dikkat edin. Burada ekran 9 hayali parçaya bölünerek ölü noktalara
nesne yerleştirilmez.
12-Kişilerin baş ve bakış boşluklarına dikkat edin.
13-Sıradan kareleri bile farklı göstermek için benzersiz yolları deneyin.
14-Sahneye derinlik katmanın yollarını araştırın.
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Sinematograf:

Görüntüleri

film

üzerine kaydetmeye yarayan araç.
Sinema: Film göstermeye yarayan özel bir
makineyle görüntülerin beyaz perdeye
yansıtıldığı salon veya yapı. Herhangi bir
hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek
bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları
gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir
ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi
yeniden oluşturma işi. Güzel sanatların dalı
olarak

yansıtılmaya

uygun

olan

filmleri

gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde,
yedinci sanat.
Sinematografik: Sinemaya ilişkin, sinemayla
ilgili.
Sinemacılık:

Sinema

çalışmalarıyla

ilgili

konular. Bu çalışmaları yapanların işi. Sinema filmlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli araç
ve gereçleri yapmak, film çevirmek, bunların sürüm ve dağıtımını sağlamak amacıyla yapılmış
olan çalışmaların tümü, filmcilik, sinematografi.
Film: Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Sinemalarda
gösterilen eser. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan,
selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
Görüntü: Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta. Gölge oyununda Karagözcünün
perdeye yansıttığı görsel malzeme. Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla
ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş,
görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü. Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi
görünen şey, hayalet. Manzara. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan
biçimi, hayal.
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1.9.Işıklandırma: Aydınlatma
Kamera: Kameraman. Bir çekime başlanırken, yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği
buyruk. Görüntülerin filme alınmasını sağlayan alet, alıcı.

2017 Oscar Ödül Töreninde En iyi Sinematografi ödülünü La La Land filmi kazanmıştır.

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016 (2s 8dk)
Yönetmen: Damien Chazelle
Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
Tür: Müzikal, Romantik
Ülke: ABD
Konu: Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los
Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan,
hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.
Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise
kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol
kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan
manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya
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başlayacaktır. Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu
romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.
1.10.TEMEL KAVRAMLAR

Çekim
Plan/Çekim Ölçekleri
Sahne
Sekans

1.10.1.Çekim
Kameranın kayıt düğmesini basıldıktan stop düğmesine basılana kadar geçen süreç çekim
olarak ifade edilir. Çekim tek bir kamera tarafından kesintisiz olarak filme alınan sürekli bir
izlemeyi tanımlar. Çekimin uzunluğu, kameranım durdurulmadan kaydettiği görüntünün
miktarı ile sınırlıdır. Örneğin, dört, on ya da otuz üç dakika gibi. Çekim kesilmeyen bir
akıcılıkta, kendi bütünlüğü içinde ya da parçalara ayrıldıktan sonra

diğer çekimlerle

birleştirilerek de kullanılabilir.

1.10.2.Plan/Çekim Ölçekleri
Çekimlerin belirli kurallar doğrultusunda sınıflandırılmasına plan (çekim ölçeği) adı
verilmektedir. Örnek; Genel Plan, Boy Plan, Göğüs Plan….

1.10.3.Sahne

Sahne terimi ile, oyunun oluşturulduğu yer ve dekor tanımlanır.
Eisenstein’a göre; sinemada sahneye koyma başlangıç noktasıdır ve sinemasal anlatımın özgün
yapısı buradan doğar. Senaryoyu ve kurguyu belirleyen yalnız konu değildir, aynı zamanda
sahneye koymadır da, daha doğrusu dramatik aksiyonun zaman ve mekân içinde oyuncular
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tarafından canlandırılma şeklidir. Tiyatro oyunu perdelere bölünür, perdeler sahnelere,
sahneler de sahneye koymaya; sinemada bölünme daha da ötelere gider: Sahneye koyma kurgu
düğümlerine bölünür, kurgu düğümleri de tek tek çerçevelere bölünür.

1.10.4.Sekans

Dramatik anlatım yapısı içerisinde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük birim sekanstır. Bir
sekans, kendi başına bir bütünlük taşıyan sahne ya da çekim dizisidir. Sekans tek bir sahneden
ya da zaman ve mekan sürekliliğine sahip birbirleriyle bağlantılı sahnelerden oluşur. Genel
olarak bir sekansın başlangıcı, gelişimi ve bir sonu vardır. Bu son öykünün geriliminin düşük
bir anında ya da doruğunda noktalanabilir.
İfade etmeye çalıştığımız bu kavramları edebiyattan bir örnek vererek somutlaştırabiliriz; plan:
kelime, sahne:cümle, sekans:paragraf
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BÖLÜM SONU SORULAR
1. Sinematografi sözünü oluşturan sözcüklerin kökü ne anlama gelmektedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Düş dünyası
Hareketle yazı yazmak
Göstergeler
Film grafikleri
Teknik yönetmenlik

2. Aşağıdakilerden hangisi sinemanın kavramsal araçlarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çerçeve
Renk
Objektif
Bakış açısı
Vinç ve kamera monitörleri

3. Her ……………görüntüye tat ve ton katan bir kişiliğe sahiptir. Bunun
içine kontrast ve keskinlik gibi pek çok etmen girer. En etkileyici yanı
ise…………………, ne kadar geniş veya dar açıyla gördüğüdür. Aşağıdakilerden hangisi
boşluklara uygun gelen kavramlardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Çerçeve-Odak uzunluğu
Kamera-Şaryo
Bakış açısı-Renk
Objektif-Çerçeve
Objektif-Odak uzunluğu

4. Abartılı derinlik duygusu yaratmak, cisimleri birbirine daha uzakmış gibi görmemize
neden olan objektif çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dar açılı objektif
Geniş açılı objektif
Tele objektif
Kısa aralıklı objektif
Normal odak uzaklı objektif
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5. Her ……………görüntüye tat ve ton katan bir kişiliğe sahiptir. Bunun
içine kontrast ve keskinlik gibi pek çok etmen girer. En etkileyici yanı
ise…………………, ne kadar geniş veya dar açıyla gördüğüdür. Aşağıdakilerden hangisi
boşluklara uygun gelen kavramlardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Çerçeve-Odak uzunluğu
Kamera-Şaryo
Bakış açısı-Renk
Objektif-Çerçeve
Objektif-Odak uzunluğu

6. Aşağıdakilerden hangisi sinemanın kavramsal araçlarından biridir?
A) Çerçeve
B) Kamera
C) Monitör
D) Işık
E) Renk filtresi
7. Aşağıdakilerden hangisi sinematografinin temel kavramlarından biridir?
A) Çekim
B) Senaryo
C) Tretman
D) Ses
E) Işık
8. …........... film çekmenin temel yasasıdır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kamerayı kurmak
B) Çerçeveyi belirlemek
C) Işık kurmak
D) Kompozisyonu planlamak
E) Dekoru kurmak

9. …..... ve …....... görüntü yönetmeninin sette en fazla mesai harcadığı konudur.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Işıklandırma - renk denetimi
B) Kamera – kurgu
C) Devamlılık - Catering
D) Ulaştırma - Koordinasyon
E) Kostüm - sanat yönetimi
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10. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarımın ana ilkelerinden değildir?
A) Çerçeve içinde gereksiz boşluklardan kaçınılmalı
B) Parlak arka planlar kullanılmalı
C) Alan derinliğine özen gösterilmeli
D) Kişilerin baş ve bakış boşluklarına dikkat edilmeli
E) Sahneye derinlik katmanın yolları aranmalı

1-B 2-E 3-E 4-B 5-E 6-A 7-A 8-B 9-A 10-B
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2. HAFTA DERS NOTU

30

Anahtar kavramlar
Sinemasal, görsel, plan
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2. Sinemasal NEDİR?
Film yapmanın “oyuncuları sete dizeriz, kamerayı çalıştırırız”, demekten ibaret olduğunu
düşünmek kolaydır. İşin içine pek çok şey giriyor ama yaptığınız şey yalnızca kamera
önündekini çekmek olsa bile izleyicinin sahneyi nasıl algılayacağı konusunda kesin kararlar
almak zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekir.
Film yapmanın en can alıcı noktası izleyicinin yalnızca zihinsel değil, duygusal olarak da her
sahneden bir şeyler almasıdır. Bu, belki de her sahnenin sonunda kendi kendilerine;
Bakalım şimdi ne olacak' diye sormayı sürdürmeleri kadar önemlidir. Yani öyküye duydukları
ilgi devam ediyor mu?

2.1. Bir Algılama Sorunu
Bir filmdeki dünyayı algılama şeklimizin, gerçek dünyayı söz ve kulaklarımızla algılama
şeklimizden farklı olduğunu kabullenmemiz gerek. Film, yalnızca gerçeğin hayalini sunar.
Bir şeyin sinemasal olduğunu söylediğimizde ne demek isteriz? Çoğu zaman insanlar bu
sözcüğü bir roman veya piyesin canlı hareketli ve görsel olduğunu belirtmek için kullanır.
Biz farklı anlamda kullanıyoruz.
İçeriğe anlam katmanları eklemek için kullandığımız tüm teknik ve yöntemleri bununla
belirtiyoruz.
İçerik, kaydettiğimiz şeylerdir: dekorlar, oyuncular, diyaloglar, aksesuarlar vb. Tiyatroda
izleyicinin gözü ve kulağı ile gerçekleşen şey arasında hiçbir şey yoktur. Filmde ise, onun bu
gerçeği algılamasını değiştirebilecek pe çok yöntem mevcuttur.
Sinemanın ilk günlerinde uygulayıcıların çoğu tiyatroculardı. Film kamerasını izleyiciyi
çoğaltmanın bir aracı gibi kabul ettiler. Kamerayı izleyicinin olduğu yere koydular ve oyunu
kaydettiler. Bütün oyun bir tiyatro izleyicisinin oyunu izlediği gibi tek bir bakış açısından
görüldü. İlk filmlerde kamera yerinden kıpırdamadı, yakın planlar yoktu, bakış açısı
değişmiyordu, 'kısacası bugün bildiğimiz sinemanın araç ve tekniklerinden hiçbiri yoktu.
Kısacası, bu ilk filmler tiyatroda olduğu gibi, yalnızca içeriğe dayanıyordu; ama canlı tiyatro
oyununun doğrudanlık ve kişisel deneyiminden yoksundu. Sinema tarihi, bizim sinemasal
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dediğimiz çeşitli tekniklerin ve yöntemlerin, yani çerçeve, objektif, ışık ve renk, doku, hareket,
tanıtma ve bakış açısı diye söz ettiğimiz kavramsal araçların icadı ve eklenmesi olarak
incelenebilir.

2.2. Görsel Altmetin ve Görsel Eğretileme
Demek ki basit 'görüntülemek' olgusunun ötelerine giden pek çok hedefi var sinemanın.
Kameranın yalnızca gereceği kaydetmesini isteyen bir filmciyseniz, , sinemanın sizin için
yapabileceği çok güçlü bazı işleri bilmiyorsunuz demektir. Bu yöntemlerin pek çoğu
sahnelerinize görsel altmetinler katmak üzerinedir. Görsel altmetin yanında görsel
eğretilemede güçlü bir araç olabilir.

Tipik bir sahne: bir masada iki kişi konuşuyor ve kahve içiyorlar. Genel bir plan; ama iki
karakterin yakın palanlarını, kahve fincanlarının çok yakın planını, duvardaki saatin yakın bir
ayrıntı planını, belki garson kızın kahve doldurma planı gibi başka planlar da çekiyoruz.
Olayı şöyle düşünün: her bir palanı çektiğimizde bu sahnenin bir parçasını, bir dilimini
alıyoruz, sahneyi küçük parçalara bölüyoruz, yani onu parçalarına ayırıyoruz.
Gerçek gerçeği (oyuncuları, dekoru, aksesuarları, diyalogları) aldık ve onu çekilmiş planlar
halinde parçalara ayırdık ve bu gerçeği istediğimiz her hangi bir şekilde yeniden
oluşturabiliriz. Zaman ve birbirleriyle olan fiziksel ilişki açısından etraftaki her şeyi
değiştirebiliriz, mekan değişebilir, havası, tarzı, hatta olayların kendisi bile değişebilir.
İzleyicinin algısı için gerçekten olmuş çok şeye sadık ya da bütünüyle farklı bir yeni gerçek
oluştururuz.
Çerçeve izleyicinin neyi görüp neyi görmeyeceğini belirleyen bir dizi seçimle düzenlenir.
Sahneye göre kamera yerleştirilir, sonra görüş alanı ve hareketle ilgili seçimler gelir. Hepsi
birleşip plan, hareketin ve diyaloğun hem belirgin içeriği hem de duygusal dip akıntıları ve alt
metinleri yönünden izleyici algısını etkiler.
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2.3. Bir Dil Olarak Sinema
Yönetmenin ciddi bir tavırla öne doğru eğilerek, Biliyor musunuz, sinema bir dildir, dediği
röportajları izlemişsinizdir. Bunu ilk duyduğunuzda tepkiniz “Ne büyük, ne derin söz"
olmuştur belki. Belki daha sonra başka bir söyleşide başka bir yönetmenin kutsal bir şey söyler
gibi "Sinema kendi başına bir dildir" dediğinin duyduğunuzda tepkiniz bak sen bu da anlamaya
başlamış olabilir.
Daha sonra başka bir yönetmenin de "Sinema bir dildir'' lafını duyduğunuzda cevabınız "Bunu
biliyorum... Şimdi işime yarar bir şey söyle.. Bu dilin yapısı nasıldır? Söz dağarı nedir, söz
dizlimi nasıldır? Sinematografiyi hareketli görüntülerin teknik yönünden incelemek bu yüzden
önemlidir.

2.4. Planlar Sahnenin Yapı Taşları
Bir sahneyi inşa ettiğinizi düşünmek yararlıdır. Çekimi tek tek planlar halinde yaptığımız için
sahneyi oluşturacak unsurları bir araya getirdiğimizi düşünebiliriz. Sinema bir dilse, planlar da
onun söz dağarıdır; onları birlikte nasıl kurguladığımızda, sözdizimidir. Bunlar fil dilinin
görsel biçimidir. Bu dilin öykünün yapısı ve anlatımıyla ilgili başka özellikleri de vardır elbet.
Şuan biz bunun görsel yanıyla ilgileneceğiz.
Sinema gramerinin temel yapı taşlarını oluşturan birçok plan çeşidi vardır. İnsan bedenini
ölçeklendirerek, yani kadraja giren kısmını belirleyerek, kompozisyon oluşturduğumuz için
bahsettiğimiz oranlara çekim ölçekleri adını veriyoruz.
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2.5. Çok Genel Plan (Extreme Long Shot - XLS)

Extreme wide shot yahut establishing shot” da diyebiliriz. Bu çekim açısı sahnenin geçtiği
bütün çerçeveyi kapsar. Çevre hakkında genel bir bilgi edinmemizi sağlar. Bu sahne nerede
geçiyor? Bir çölde mi? Bir dağda mı? Deniz kıyısında mı? Etrafta yaşam belirtileri var mı,
yaz mı, kış mı, şehir mi, köy mü? Sahnenin geçtiği yer neresi, nasıl bir yer? Tüm bu sorulara
genel bir yanıt veren, bir giriş cümlesidir aslında uzak plan.

2.6. Genel Plan (Long Shot - LS)
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Genellemek doğru olmaz ancak sahneler çoğunlukla uzak planla veya daha sık genel planla
başlar. Çekim ölçekleri arasında en önemli yere sahip olan planlardan biridir. İzleyiciye olayın
nerde geçtiği hakkında bir fikir verilir. Bu izlenimle seyirci sahneye yabancı kalmaz. Sahneyi,
dekoru tanıtır, karakterleri, nerede olduklarını ve birbirlerine olan konumlarını görürüz.

2.7. Boy Plan (Full Shot - FS)

Boy planda veya boy çekimde, karakterimizin tamamını yani boydan görürüz. Karakterin
çevreyle veya diğer kişilerle, nesnelerle veya kendiyle olan ilişkisi boy planda gösterilir. Boy
plan; tüm vücut hareketleri izlenebildiği bir çerçevedir. Seyirciye, detaylar veya aksiyon
gösterilmeden genelde karakter gösterilir. Boy planda ayak boşluğu ve baş boşluğuna dikkat
edilir.
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2.8. Amerikan Plan/Diz Plan

İsminden de anlaşılacağı üzere; diz çekim karakterin dizinden yukarısını gösteren plandır. 3/4
çekim ve amerikan plan diye de adlandırılabilinir. Amerikan plan denmesinin sebebi
malumunuz kovboy filmleridir. Karakteri veya karakterleri silahlarıyla beraber görürür.
Silahlanıp silahlanmadığı hakkında izlenim sahibi oluruz. Amerikan çekim ölçeğinde önemli
bir husus; tercih edildiği takdirde sahnede yer alan karakterlerin hepsini dizinden yukarısını
kesme kuralıdır.

2.9. Bel Plan (Medium Shot - MS)
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Bel plan veya bel çekim, vücudun yarısını çerçeve içine alan bir çekim ölçeğidir. Seyirci,
karakterle daha yakından tanıştırılır hatta özdeşleştirilmek istendiğinde bel plan tercih edilir.
Daha fazla ayrıntı görürüz. İkili çekimlerde bel plan çok sık tercih edilir.

2.10. Göğüs Plan (Medium Close Up - MCU)
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Bel planın devamı gibi düşünülmelidir. Göğüsün tamamını ve baş boşluğunu içine alır. Belin
hemen üzerinden kesilir. Dramatik etki düşünüldüğünde, dinamikler ve jestler görünür ancak
çok baskın değildir.

2.11.Omuz Plan (Amors veya Over Shoulder Shot - OSS)

Omuz planda, koltuk altlarından yukarısı kesilir; omzun tamamı çerçevede görünür. Omuz
çekiminde, mimikler, jestler, karakterin duygusal hali verilebilinir ancak baş çekimden daha
etkin, daha yoğun olmamalıdır. Bunun yanında, karakterin, diğer karakterlerle olan ilişkisi de
bu çekim ölçeğinde ön planda olabilir.

2.12. Baş Plan
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Baş çekim, baş plan; boyundan yukarısının kesildiği, yani yüzün tamamının kadrajı kapladığı
çekim planıdır. İngilizcesi close up olan baş plan, yakın plan olarak da adlandırılabilinir.
Çekim ölçekleri arasında önemli bir yere sahip olan yakın planda, sadece odaklandığımız
nesneyi görürüz, kadrajda kalan nesneler, arka plan fludur. Kişinin mimikleri, duygusal
durumu, tepkisi ayrıntılı ve belirgin şekilde ifade edilir. İzleyiciye mesaj vermek açısından
oldukça etkili bu çekim planına çok sık başvurulmaması gerektiği söylenyor. Bu genellemeye
hem katılıyor, hem katılmıyorum. Bu yönetmenin üslubuna, neyi nasıl anlatmak istediğine
göre değişir. Kural olarak çene çerçeveden kesilmez, zaman zaman alnın kesilmesi de tercih
edilir.

2.13. Yakın Plan (Close Up - CU)
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Karakterin, yakın yüzü, gözlerini, dudaklarını, ellerini, bir nesneyi, yani neye odaklanıyorsak,
neyi göstermek istiyorsak o kısmı, o nesneyi çerçeveye alan çok yakın çekim planıdır.
İsminden de anlaşılacağı üzere, detay ön plandadır.

2.14. Çok Yakın Plan (Extreme Close Up - XCU)

Çerçeveniz iyice yakınlaşıp konunun çevresi neredeyse görünmez olduysa bu çok yakın
plandır. Güçlü bir ifade aracı olmakla birlikte riski daha da fazla taşır: Uzamdan soyut bir parça
olarak kalma riski. Bu tür planlar ancak çok gerektiği yerde anlamlı olur. Dramatik olarak
gerekmeyen bir noktada kullanımı seyirciyi rahatsız edebilir.

2.15. Ayrıntı Çekimi (Macro veya Detail Shot)
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Ayrıntının çekimidir. Örneğin kol saatinin ayrıntı çekimi, arabanın farının ayrıntı çekimi gibi...
Reklam filmlerinde sıkça kullanılmasına rağmen anlatımcı filmlerde fazla kullanılması yorucu
ve sakıncalıdır. Seyircinin uzam algısı sarsılabilir ve bütünlük duygusunu zedelenebilir.

2.16. Bakış Açısı (Point of View Shot - POV)
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Herhangi bir karakterin (genelde baş karakter) bakış açısından gördüğümüz çekim türüdür.
Baştan sona POV olan bazı filmler sinema tarihinde ender olarak görülse de normal olarak
aşırı kullanılmaması gereken bir çekim türüdür. Az kullanıldığında etkisi çok daha büyük olur.
Genel kural olarak baş kahraman olmayan birinin bakış açısına geçilmesi önerilmez.

2.17. İkili Plan
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İkili plan, iki karakteri gösteren herhangi bir plandır. Bir sahnede iki karakter arasında geçen
olaylar, öykü anlatmanın temel parçalarından biridir. Bu yüzden ikili plan çok sık kullanılır.
Bu iki karakter çerçevenin içine simetrik şekilde yerleştirilmek zorunda değildir. Bir birlerine
bakıyor olabilirler, ikisi de karşıya bakıyor olabilir, ikisi de kameradan uzağa bakıyor olabilir.
Sonuç olarak bu tür sahneleri kullanma yönteminiz her durumda aynı olacaktır. Üç karakteri
gösteren planlar için de üçlü plan terimini kullanırız.

Herhangi bir çekim yapacağımız zaman film ekibi içinde iletişim kurmak için bu tanımları
bilmek zorundayız. Bir film setinde en çok duyacağınız sözlerden biri şudur:
"Geneli çektik, şimdi yakınlara geçiyoruz!"
Ölçekler sadece kameranın bakış açısını değiştirmemizi ve filmimizin ilerlemesini sağlamaz,
aynı zamanda Griffith'in bulduğu şekliyle öykünün dramatik noktalarına vurgu yapabilmemizi
sağlar. Penaltı atılacağı zaman önce atacak futbolcunun yakın planını görmek, sonra kalecinin
yüzünü, sonra da stadın genel planını görmek gibi. Böylece o an seyircinin neye dikkat
etmesini istiyorsak onu gösterebiliriz.
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BÖLÜM SONU SORULAR
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi sinema gramerini oluşturan temel yapı taşlarını
oluşturan plan çeşitlerinden değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Genel Plan
Boy Plan
Omuz Plan
Göz Plan
Amerikan plan

2. Abartılı derinlik duygusu yaratmak, cisimleri birbirine daha uzakmış gibi görmemize
neden olan objektif çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Dar açılı objektif
B.
Geniş açılı objektif
C.
Tele objektif
D.
Kısa aralıklı objektif
E.
Normal odak uzaklı objektif
3. İki karakter arasında geçtiği varsayılan hayali çizgiyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
Hareket ekseni
B.
Kamera yönü
C.
Bakış çizgisi
D.
Konum
E.
Odak uzunluğu
4. Çizgi kuralı için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A.
Cisimlerin konum değiştirdiğini anlamamız için, bu değişikliği plan içinde
görmemiz gerekir.
B.
Kameranın konumu plan içerisinde değişirse sorun yoktur.
C.
Bütünüyle ilgisiz bir şeye kesip sonra tekrar konuya dönerseniz, çizgiyi
değiştirebilirsiniz.
D.
Kullanılan kameranın çözünürlük değerlerini değiştirebilirsiniz.
E.
Hareketli bir şey söz konusu olduğunda, tarafsız bir eksen planına kesip sonra
çizginin istediğiniz tarafına geçebilirsiniz.
5. Devamlılığın temel taşlarından biridir ve fiziksel bağlantı kurmada ve hile planlarında
çok değerli bir unsurdur. Bu tanımlamaya uygun düşen bağlama türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.

İçeriksel bağlama
Uzamdan bağlama
Benzerine bağlama
Görüş açısından bağlama
Kavramsal bağlama
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6. Çekilen sahnedeki oyuncunun dizlerinden yukarısının görünmesi hangi planda
mümkündür?
A) Genel plan
B) Çok genel plan
C) Amerikan plan
D) Ayrıntı plan
E) Omuz plan
7. Çekilen sahnedeki oyuncunun koltuk altlarından yukarısının kesildiği
plana …....... adı verilir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Omuz plan
B) Baş plan
C) Göğüs plan
D) İkili plan
E) Bel plan
8. Sahnenin geçtiği bütün çerçeveyi kapsayan ve çevre hakkında genel bilgi edinmemizi
sağlayan plana …... adı verilmektedir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Genel plan
B) Çok genel plan
C) Boy plan
D) Yakın plan
E) Bakış açısı
9. Bakış açısı çekim planı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çok kullanıldığında etkisi daha büyük olur
B) Aşırı kullanılmaması gereken bir çekim türüdür
C) Sahnedeki herhangi bir karakterin üst kısımdan görüldüğü çekim türüdür
D) Çekilen objedeki tüm detayların görüldüğü çekim türüdür
E) Karakterin dizinden yukarısının göründüğü çekim planıdır
10. Sahnenin oyuncunun gözünden göründüğü plana …....... adı verilmektedir.
A) Bakış açısı
B) Omuz plan
C) Genel plan
D) Yakın plan
E) Göğüs plan

1-D 2-B 3-A 4-D 5-D 6-C 7-A 8-B 9-B 10-A
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3. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Çekim, sahne, plan, kamera

48

3.ÇEKİM YÖNTEMLERİ
Bir sahneyi çekmenin birçok değişik yolu vardır; ama çoğunlukla bazı temel yöntemler
kullanılır. Aşağıda bir sahneyi çekmek için sıklıkla kullanılan temel tekniklerden bir kısmını
anlatacağım.
Genel Sahne Yönetimi; bir sahnenin özellikle diyaloglu olanların çekimi için kullanılan
yöntemdir. Hareketli sekanslar buna bir istisna teşkil edebilir. Sahnedeki hareketleri pek çok
kez tekrarlamaya dayandığı için kimim zaman bu sekanslar için de genel sahne yönetimini
kullanabiliriz.

3.1. Genel Sahne Yönetimi
Bütün sahneyi bir kez baştan sona tek bir plan halinde çekersiniz: bu ana plandır (master) Ana
planı çektikten sonra açılamaya geçilir. Sonraki tüm planların ana plana uygun olması
gerektiğinden, ender koşullar dışında önce ana planı çekmek her zaman daha iyidir. Çekime
ana planla başlanmayan durumlarda devamlılık sorunları doğar. Ana plan genellikle bir genel
plandır; ama bu bir bağlayıcı koşul değildir. Kameranın hareketsiz olması da gerekmez.
Hareketli ana plan da işe yarar. Önemli olan, sahneyi baştan sona içermesidir. Karmaşık
sahneler kimi zaman minik ana planlara bölünür, sahnenin en iyi şekilde nasıl
görüntüleneceğini planlamak yeterlidir.

3.2. Açılama
Açılama, bir sahneyi başarıyla kurgulamak için gerekli olan tüm orta planlar, yakın planlar,
omuz üstü planlar, ara planlar ve ayrıntı planlarından oluşur.
Ana plan, tüm sahnenin bir tür çatısıdır. Açılamalar, bütünü oluşturmak için bu çatıya uygun
parçalardır. Bu yüzden önce ana planı çekmek gerekir. Ana plan sahnenin devamlılığını kurar,
bundan sonra çekeceğiniz her şeyin ana planda saptanmış olana uyması gerekir.
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Ana plan çekildikten sonra taraflardan (oyunculardan) birinin açılarına geçilir. Ancak onun
bütün planları çekildikten sonra öbür oyuncunun planları çekilmeye başlanır; çünkü kamerayı
bir yönden öbürüne döndürmek genellikle ışıkların yeniden düzenlenmesini ve kimi araçların
yer değiştirmesini gerektirir. İkinci oyuncunun planlarına karşı açılar denir. Kurgu bakımından
bunların ilk oyuncunun planlarındaki objektifin odak uzunluğu ve çekim uzaklığına uyması
önemlidir. Birinin planından öbürünün planına kesildiğinde çerçeve boylarının aynı kalmasını
sağlar.
Genel sahne yöntemiyle çekim yapılırken şunlara dikkat etmenizde fayda var:
Önce ana planı çek; önce açılama, sonra ana plan çekilmeye kalkılırsa, büyük olasılıkla
devamlılıkta sorun çıkar.
Bütün sahneyi baştan sona kaydet.
Karakterler girecekse plana boş sahne ile başla, karakterler çerçeveye girsinler.
Karakterler çerçeveden çıkacaksa, hepsinin tamamen çıktığından emin olmak gerekir.
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Sahnenin başı veya sonu için geçiş planları kullanabileceğinizi düşünün.
Sahnenin bir yönündeki planların tümünü çektikten sonra öbür yöne dönün.
3.3. Bindirme
Bindirme yöntemine üçüz çekim yöntemi de denir. Hareketin tekrarının mümkün olmadığı
bazı durumlarda, kullandığımız bir çekim türüdür. Örneğin bir yarışı takip ediyorsanız, az önce
anlatmış olduğumuz gibi, önce ana palanı çekip daha sonra açılara geçmeniz mümkün
olmayabilir. İşin doğası gereği tekrar yarıştırmanız mümkün değildir. Bu gibi durumlarda,
sahneyi tanıtmak adına öncelikle genel bir plan çekeriz. Hemen ardından kameramızın açısını
değiştirerek farklı açılardan, hareketin devamlılığına uygun planları çekeriz. Daha sonra
kurguda akıcı bir şekilde palanları bağladığımızda, hem yaklaşık 60 dakika sürdüğünü
varsayarsak yarışın, uzun sıkıcı bir görüntü yerine, farklı açılardan bindirme yöntemiyle
çekilmiş daha hzılı ve akıcı bir film elde etmiş oluruz.
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Yine başka bir örnekte sınıfa giren bir öğretmenin ellerinde notlarla ile masasına gelip
oturuşunu ve sınıfa seslenişi çekerken, öncelikle bir ana plan çekip, sonra da teke tek farklı
açılarını çekebiliriz. Ama bindirme yöntemiyle, öğretmenin masaya kadar gelişini çektikten
sonra çekimi durdurup, kameranın açısını değiştirerek, örneğin, kadrajımızı masanın üzerine
konulacak notları görecek şekilde ayarlarsak ve planı çekersek, daha sonra tekrar kesip,
hocanın sınıfa bakışını, sınıfın hocaya bakışını ve yine farklı bir planda hocanın seslenişi
çekebiliriz. Bindirme yöntemiyle çektiğimiz bu planları kurguda arka arkaya bağladığımızda,
sahneye bir dinamizm katarak farklı açılarla zenginleştirmiş oluruz. Burada dikkat etmemiz
gereken kurgu için, her hareketin başında ve sonunda gerekli payı bırakarak, kurgu aşamasında
planların geçişlerini devamlılığa uygun kılarak birbirine bağlanmasını sağlamaktır.

3.4. Tek Plan
Bir sahneyi çekmenin en basit yöntemi tek plan ya da Fransızca bir deyim olan plan sekans
yöntemidir. Bütün sahneyi baştan sona, kesintisiz bir şekilde tek bir planda çekilmesi
yöntemidir. Kamera kayda girer ve sahnenin sonuna kadar da kayıttan çıkmaz. Öncelikle
sahnenin iyi prova yapılmış olması gerekir. Kamera kayda girdikten sonra, kadraja giren tün
oyuncular, arka planda sahne ve kompozisyon hatasız bir şekilde devam etmelidir ta ki kayıttan
çıkana kadar.
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Aynı zamanda sinema tarihinin en ilham verici anlatım tekniklerinden biri olan plan-sekans
karmaşık anlatım gücüyle dinamik kamera hareketlerini bir arada kullanarak çerçevelerle
birleştiren tek bir planı belirtir. Güçlü anlatım söylemleri oluşturan ve bu yüzden filmin geri
kalanının anlaşılması için de bazı can alıcı olayları ön plana çıkartmak için kullanılan
plansekans, birçok planı kesintisiz bir şekilde birleştirerek sahneye gerçekçilik, gerilim ve
dramatik vurgular katabilir. Sinema tarihinin en ünlü plan-sekanslarından biri olan Orson
Welles’in 1958 yapımı Touch of Evil ( Bitmeyen Balayı) filminin açılış sekansı, üç dakika
süren, gerilim ve merak unsurunu had safhalarda hissetmemize olanak sağlayan en başarılı
plan-sekans örneklerinden biridir. Karmaşık kamera hareketlerinin yaratmış olduğu gerilim,
filmin başında üç dakikaya kurulan bombayı gördükten sonra gerçek zamanda kesintisiz bir
şekilde akarak merak unsurunu da güçlendirmiştir. Filmin açılışının plan-sekansta geçmesi ve
karmaşık kamera hareketleriyle geçilen sınır bölgesi, daha sonra filmde yaşanacak ahlaki ve
kültürel çatışmaları da betimleyecek tarzda aktarılmıştır.

3.5. Özgür Biçim Yöntemi
Günümüzde birçok sahne genellikle belgesel tarzı denen biçimde çekiliyor. Kamera elde,
oyuncuların davranışları sanki önceden planlanmış gibi değil de,
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rastgele gibi bir algı

yaratılmaktadır. Belgesel tarzına benzemekte ama elbette belgesel değildirler. Gerçekte
belgesel çekilirken bir planı ya da sahneyi tekrarlama şansızınız olmayabilir.
Bu tür sinema filmleri çekerken amacımız, onların belgesel gibi görünmesini sağlamaktır. Bu
gibi sahneler çoğu zaman birçok kez çekilir ve oyuncular sahneyi çok prova eder. Kamera elde
olduğu için kameraman konuşmaları izlemeye çalışır: hep konuşan kişiyi görüntülemek için
kamerayla sağa sola pan yapar. Kurgucu için bu bir felaket olabilir. Bir sahneyi üç kez böyle
tekrarladığınızı düşünün. Elinizde neredeyse birbirinin eşi üç çekim var ve kamera hepsinde
de konuşan kişiyi görüntülüyor.
Bu üç çekimi kurgulamak neredeyse imkânsızdır. Elinizde birbirine çok benzeyen üç çekimden
başka bir şey yok; bu da kurgucu için kâbus demektir. Kurgu, birbirinden farklı, açılardaki
planları birleştirmek demektir. Elinizde yalnızca birbirine benzeyen üç çekim varsa,
bağlayabileceğiniz değişik açılar yok demektir. Dinleyen kişinin tepki planları da yoktur. Daha
önce de belirttiğimiz gibi tepki planları öykü anlatımı ve kurgu için önemlidir.
Bu gibi durumlarda çekim yapacaksanız eğer şunlara dikkat etmenizde fayda var:
İlk planda diyalogu izleyin. Konuşan, oyuncuyu çerçevelemek için elinizden geleni yapın.
Buna diyalog planı deriz.
İkinci planda sağa-sola pan yaparak konuşmayan kişiyi çerçevede tutun. Bu plan size çok
önemli birçok iyi tepki planları sağlayacaktır. Kurgucuya da bir sürü kesme olanağı verecektir.
Bu da tepki planıdır.
Eğer çekecek olursanız, üçüncü planda doğaçlama yapın: bazen konuşanı çekin, arada bir
dinleyene dönün birkaç kez geri çekilip geniş görün, kısaca uygun gördüğünüz şeyi yapın. Bu
da özgür biçim planıdır.
Bütün bunların toplamı akıcı biçimde kurgulayabileceğiniz bir sahne oluşturacak ve kurgucuya
da sahneyi değişik biçimlerde bağlama şansı doğacaktır.

3.6. Bakış Açısı Planı
Karakterin yüzünü yakından gördüğümüz tekniktir. Karakterin o sahnedeki duygusunu en
yakın bu teknik anlatır ve seyirciye yansıtır. Seyircinin karakterle bir bütün olduğu bu çekim
tekniğinde duyguyu yaşayan oyuncuyla da bütünleşir seyircimiz, onun da gözünden anı
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yaşarız. Sinema terminolojisinde çok kullanılan öznel kamera ve nesnel kamera terimleri bakış
açısı kavramı ile doğrudan ilintilidir.

Nesnel kamera, sadece gösterilenleri bilen, yani bir gözlemci gibi öyküye dışarıdan ve tarafsız
bakan bakış açısıdır. Nesnel kamerayı belirlemekteki en temel ölçüt, bu bakışın arkasında,
dışarıdaki bir anlatıcının ya da öykü kahramanlarından birinin varlığını hissetmememiz,
herhangi birisiyle özdeşleşmememizdir. İzleyici olarak bakışımızın, kahramanın bakışıyla tam
olarak örtüştürülmesidir. Olayları sadece onun bakış açısıyla yani bilgileri, duyguları,
düşünceleri ile görmekle kalmayız, kelimenin tam anlamıyla onun gözleriyle görürüz. Öznel
kamera kullanımına özellikle duygusal anlamda çarpıcı etkiler elde etmek için başvurulur.
Olayı anlatıcının gördüğü biçimde görmemiz ve bu anlamda yorumlamamız beklenir.
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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 yaşamasını 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. Bunu yaparken bazı sinemasal teknikleri kullanırız. Birinci Göz,
filmdeki bir karakter neyi görüyorsa izleyicinin de onu görmesidir. Birinci Göz, izleyicinin
ekrandaki karakterle duygusal bağını güçlendirmek için kullanılabilir. 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. 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
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nesneyi hedefine kadar takip eder. Bu teknik izleyicinin fırlatılan cismi ve etkilerini
“deneyimlemesini” sağlar.

3.7. Kamera Yüksekliği
Kameranın yüksekliğinin 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 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.

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

Kuş Bakışı ise bir tür Aşırı Dramatik Açıdır. Kamera sahneye tam tepeden bakar.
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3.8. Eğik Açı
“Dutch Tilt” veya “Eğik Ufuk” olarak da bilinen Eğik Açı, basitçe, sahnedeki gerilimi artırmak
için kameranın hafifçe yana 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.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. “ ………….. ise bir tür aşırı dramatik açıdır, kamera sahneye tam tepeden bakar.”
cümlesinde boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.

Kuş bakışı

B.

Üst açı

C.

Alt açı

D.

Dramatik açı

E.

Eğik açı

2. ……… sadece gösterilenleri bilen, yani bir gözlemci gibi öyküye dışarıdan ve tarafsız
bakan bakış açısıdır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Öznel kamera
Nesnel kamera
Aktüel kamera
Bindirme
Açılama

3. Çekime …… ile başlanmayan durumlarda devamlılık sorunları doğar.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Göğüs plan
Amerikan plan
Macro plan
Ana plan
Çok yakın plan

4. Genel sahne yöntemiyle çekim yapılırken sahnenin başı veya sonu
için …….. kullanabileceğinizi düşünün.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Geçiş planları
Geniş planlar
Dar açılı planlar
Yakın planlar
Göğüs planlar
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5. Genel sahne yöntemiyle çekim yapılırken bütün sahneyi …….. kaydetmek gerekir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kesintili olarak
Kademeli olarak
Baştan sona
Timecode tutarak
Doğru ışığı kurarak

6. Dramatik açının etkisi artırılmış türüne …...... adı verilmektedir.
A) Aşırı dramatik açı
B) Alt açı
C) Kuş bakışı
D) Eğik açı
E) Üst açı
7. Çok yüksek bir binanın tepesinden aşağıya bakarak insanoğlunun önemsizliğini
vurgulayan çekim türüne …......... adı verilmektedir.
A) Aşırı üst açı
B) Aşırı dramatik açı
C) Aşırı alt açı
D) Alt açı
E) Dramatik açı
8. Filmdeki
bir
karakter
neyi
görüyorsa
izleyicinin
de
görmesi …............ kavramı olarak adlandırılmaktadır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kamera yüksekliği
B) Baş plan
C) Nesne birinci gözü
D) Birinci göz
E) Özgür biçim yöntemi
9. Bindirme yönteminin diğer adı …......... yöntemidir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Üçüz çekim
B) İkili çekim
C) Tek plan
D) Özgür biçim yöntemi
E) Nesne birinci gözü
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onu

10. Ana plan sahnenin …........ sağlar.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) estetiğini
B) kurgusunu
C) devamlılığını
D) ışığını
E ) içeriğini

1-A 2-B 3-D 4-A 5-C 6-A 7-A 8-D 9-A 10-C
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4. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Görsel, tasarım, derinlik, alan, perspektif
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4. GÖRSEL DİL
Çerçevenin basit bir görüntüden öte bir şey olduğunu düşünün: o, bilgidir. Bilginin kimi
bölümleri kesin olarak diğer bölümlerden daha önemlidir ve bunun, seyirci tarafından belli bir
düzen içinde algılanmasını, bilgilendirmenin, özel bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz.
Kompozisyon bunu gerçekleştirme şeklidir. Kompozisyon, aracılığı ile seyirciye nereye
bakması gerektiğini, neye bakması gerektiğini ve hangi sırayla bakması gerektiğini söyleriz.
Çerçeve, temel olarak iki boyutlu tasarımdır. İki boyutlu tasarım seyircinin bakışını ve
dikkatini planlı bir şekilde yönlendirerek iletilmesini istediğiniz anlamı ortaya çıkarır.
Sanatçının, başkalarının farklı şekilde gördüğü malzemeyi kendi bakış açısıyla ortaya
koymasıdır.
Bir görüntü, dış ses, diyalog ve başka açıklama araçlarının yardımı olmadan da kendi başına
anlam, üslup, ruh, hava ve alt metin aktarabilmelidir. Sinema sessiz film zamanında bunun en
saf halini yaşadı; ama ilke hala geçerlidir: Görüntü kendi ayakları üstünde durmalıdır.

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.

İyi kompozisyon, düşüncenin bilgiyi düzenleme yollarını güçlendirir. Kimi durumlarda yeni
bir anlam katmanı veya mizahi bir yorum eklemek için bilinçli olarak göz/beyin bağlantısının
işleyişine ters düşecek şekilde çalışır. Kompozisyon, fotoğraflanan cisimlere “işte
görüyorsunuz” demenin ötesinde anlam kazandıracak yönde, boy, şekil, sıra, üstünlük,
hiyerarşi, desen, yankılama ve uyumsuzluk gibi unsurları seçip altını çizer.
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4.1. Tasarım İlkeleri
Bazı temel ilkeler, ister film, fotoğraf, ister resim, çizim olsun, her tür görsel tasarıma
uygulanır. Bu ilkeler değişik bileşimlerde karşılıklı etkileşim içinde çalışarak çerçeve
unsurlarına derinlik, hareket ve görsel güç katarlar.
Birlik
Denge
Görsel gerilim

Ritim

Orantı
Kontrast
Doku
Yönlülük

4.1.2. Birlik
Birlik, görsel düzenlemenin bir “bütün”, kendine yeterli ve eksiksiz olması ilkesidir.
Düzenleme, bilerek karmaşık veya düzensiz bir bilgilendirici” kompozisyon olsa bile, bu
geçerlidir.

4.1.3. Denge
Görsel denge (ya da denge bozukluğu), kompozisyonun önemli bir unsurudur. Bir görsel
kompozisyondaki her unsurun görsel bir ağırlığı vardır. Bunlar dengeli veya dengesiz bir
kompozisyon şeklinde düzenlenebilir. Bir cismin görsel ağırlığım öncelikle boyutu belirler;
ama çerçevedeki yeri, rengi ve bizzat kendisinin ne olduğu da bunu etkiler.

4.1.4. Görsel Gerilim
Dengelenmiş veya dengelenmemiş unsurların aralarındaki etkileşim ve bunların çerçeve
içindeki yerleri görsel gerilim yaratabilir; bu da can sıkacak kadar kusursuz olmasından
kaçınmaya çalıştığınız bir kompozisyon için önemlidir.
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4.1.5. Ritim
Tekrarlanan veya benzer unsurlar, düzenleme desenleri oluşturabilirler.

4.1.6. Orantı
Klasik Yunan felsefesi, matematiğin evrenin denetleyici gücü olduğunu ve bunun ifadesini
altın orandaki görsel güçlerde bulduğunu dile getirmişti. Altın oran, orantı ve boyut ilişkilerine
genel bakış yollarından sadece biridir.

4.1.7. Kontrast
Kontrast, çerçevedeki cisimlerin açıklık/koyuluk değeri, renk ve dokuları ile ışıklandırmaya
bağlı olarak değişen niteliğidir. Derinlik ve mekansal ilişkileri belirtmekte önemli bir görsel
bileşendir; duyguyla ve öykü anlatımıyla ilgili hatırı sayılır bir ağırlık taşır.

4.1.8. Doku
Fiziksel cisimler ve kültürel etkenlerle olan ilişkimizi temel alan doku, algılama ipuçları verir.
Doku, cisimlerin kendilerine özgü bir özelliktir. Filmlere farklı şekillerde doku katabiliriz.

4.1.9. Yönlülük
Temel bir görsel ilkedir. Genelde her şeyde bir yönlülük unsuru vardır. Yönlülük, bir şeyin
görsel alanda nasıl hareket edeceğini ve başka unsurları nasıl etkileyeceğini belirleyen görsel
ağırlığının temel öğelerindendir. Simetrik olmayan her şey, yönlüdür.

4.2. Üç Boyutlu Alan
Görüntülemenin her türünde üç boyutlu bir dünyayı iki boyutlu bir yüzeye yansıtırız (bu üç
boyutlu 3-D filmler için pek geçerli değildir), Yönetim ve çekim çalışması sırasında bizi en
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çok meşgul eden şey, iki boyutlu görüntülerde üç boyutlu bir dünya yaratmaktır. Geniş bir
teknik ve yöntem dizisi işin içine girer; tümü de tamamen tasarıma yönelik değildir: objektif,
oyuncuların sahne yerleşimi, ışıklandırma, Kamera hareketleri, hepsi işin içine girer. Aslında
üç boyutlu 3-D filmler de iki boyutludur, fazladan bir düzenlemeyle üç boyutluymuş gibi
görünür. İki ya da üç boyutlu, her durumda tüm temel tasarım ilkeleri uygulanır. Mekan algısını
yansıtmak ve görüntüyü daha da iki boyutlu hale getirmek hatta bir çizgi filmin basıklığına
indirmek istediğimizde de aynı ilkeler geçerlidir; ancak değişik şekilde kullanılırlar. Derinlik
ve boyut yanılsamasında birçok görsel kuvvet rol oynar. Çoğu insan gözü/beyni ortaklığının
mekanı nasıl algıladığı ile ilgilidir; ama bazıları kültürel ve tarihseldir.

4.3. Derinlik
Derinlik ve üç boyutluluk yanılsamasının çeşitli yolları vardır. Kurgu açısından, bir sahneyi
birden fazla açıdan görmekte yarar vardır. Bir sahnenin planlarını aynı açıdan çekmek, basık
mekan dediğimiz şeyi yaratır. Görsel derinlik duygusu yaratan araçlar şunlardır:
Üst üste bindirme
Boyut değişikliği
Dikey konum
Yatay konum
Çizgisel perspektif
Boyunu kısaltmak
Chiaroscuro
Atmosferik perspektif

4.3.1. Üst üste bindirme
Üst üste bindirme, ön/arka ilişkisini açık şekilde kurar; başka bir şeyin önünde” olan bir şey,
bariz şekilde seyirciye daha yakındır.
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4.3.2. Göreli Boyut
Göz aldanabileceği için, cisimlerin göreli boyutları, derinlik için önemli bir görsel ipucudur.
Boyutlardaki orantı, birçok görsel yanılsamanın temel öğesidir ve cismin seyircide bilinçsizce
oluşan algılanmasını şekillendiren temel bir kompozisyon aracıdır. Seyircinin dikkatini önemli
bir noktaya yoğunlaştırmak için kullanılabilir. Çerçeve içinde göreli boyutu yerleştirmenin
veya farklı objektiflerle değiştirebilmenin yollan vardır.

4.3.3. Dikey Boyut
Görsel düzenlemede yer çekimi bir etkendir. Cisimlerin kıyaslamalı dikey konumu, derinlik
için bir ipucudur. Geleneksel olarak Batı sanatındaki çizgisel perspektife bağlı olmayan Asya
sanatında, bu önemlidir.

4.3.4. Sol/Sağ
Büyük ölçüde kültürel koşullamanm sonucu olarak göz, soldan sağa doğru taramaya yatkındır.
Bu olay, alandaki cisimlerin görsel ağırlığında bir sıralama etkisine sahiptir. Gözün bir kareyi
nasıl taradığına bağlı olarak algılama sıralaması ve kompozisyondaki hareket de çok önemlidir.
Oyuncuların çerçeve içinde yerleştirilmeleriyle de ilişkili olabilir. Tiyatroda sahne önünün
(seyirciye yakın bölümün) sağ tarafı, sahnenin en önemli yeri kabul edilir.

4.3.5. Çizgisel Perspektif
Rönesans sanatçısı Brunellesclıi’nin bir buluşudur. Film ve video görüntü yönetmenleri
perspektifin bilimsel kurallarını bilmek zorunda değildir ama görsel düzenlemedeki önemi
kavranmalıdır.
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4.3.6. Boy Kısaltma
Boy kısaltın, gözle ilgili optik bir olgudur. Göze yakın şeyler uzak olanlardan daha geniş
göründüğü için, bir cismin bir parçası göze, kalan kısmından daha yakın olduğunda, görsel
çarpılma bize derinlik ve boyut konusunda fikir verir.

4.3.7. Chiaroscuro - Işık - Gölge Oyunu
İtalyanca ışık (chiara) ve gölge (scouro) sözcüklerinden türeyen chiaroscuro, derinlik
algılaması oluşturur ve bir noktaya odaklanmayı sağlar. Işık görüntü yönetmenliğinin başlıca
işlerinden biri olduğu için bir meseledir.

4.3.8. Atmosferik Perspektif
Atmosferik perspektif (hava perspektifi), özel bir durumdur; çünkü bütünüyle bir gerçek dünya
olgusudur. Terimi, bu etkiyi tablolarında kullanmış olan Leonardo da Vinci türetmiştir. Çok
uzak mesafelerdeki cisimlerin ayrıntıları daha azdır, renkleri solgundur ve yakındakilere göre
daha az belirgindir. Bunun nedeni, uzaktaki cisimlerden gelen ışınların büyük bir hava tabakası
tarafından süzülmesidir.

4.4. Görüntü Düzenlemesinin Kuvvetleri
Görsel alanda kompozisyonu tutarlı kılan düzenlemeler yaratırlar ve buna bilgiyi de katarken
göze ve beyne kılavuzluk ederler. Düzenleme şöyle olabilir:
Çizgi, açık veya gizli, görsel düzenlemenin bir değişmezidir. Etkisi güçlüdür ve çok yönlüdür.
Birkaç basit çizgi, iki boyutlu bir boşluğu göz/beyin için anlaşılır şekilde düzenleyebilir.

4.5. Kıvrımlı Çizgi
Ters S olarak da bilinen kıvrımlı çizgi bir kompozisyon ilkesi olarak Rönesans sanatçıları
tarafından yoğun biçimde kullanılmıştır.
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4.6. Kompozisyon Üçgenleri
Üçgenler de güçlü kompozisyon araçlarıdır. Kompozisyon üçgenlerini her yerde görürsünüz.

4.7. Yataylar, Dikeyler, Çaprazlar
Temel çizgiler hemen her tür kompozisyonda bir etkendir. Sonsuza varan çeşitleri, daima temel
üçlüden türer: Yatay, dikey ve çapraz.

4.8. Ufuk Çizgisi ve Kaçış Noktası
Doğuştan gelen perspektif kavrayışımızda ufuk çizgisi, perspektif çizgileri ve kaçış noktası
olarak algılanan çizgilerin özel bir yeri bulunur.

4.9. Çerçeve, Kenarların Gücü
Çerçevenin içindeki bir cismi veya cisimler grubunu görsel olarak tanıdığımız gibi,
bilinçaltında çerçevenin kendisinin de farkındayızdır. Çerçevenin dörtkenarı, kendiliğinden bir
görsel güce sahiptir Çerçeveye yakın olan cisimler görsel olarak onunla bağdaştırılır ve onunla
uzağında olan ardan daha çok ilgilendirilir. Çerçeve, onun dışındaki mekânın sol/sağ, üst/alt,
hatta kameranın arkasında kalan mekânın farkına varmamız konusunda da önemli bir rol
oynar. Film uzamının tüm parçaları görsel deneyimi daha fazla üç boyutlu kılar. Çerçevenin
kendi gücü çerçevenin biçimi olan orantı seçiminde önemli rol oynar. Bu orantı film tarihi
boyunca değişerek kareye yakın bir biçimden daha yaygın, yatık bir dikdörtgene dönüşmüştür.

4.9.1. Açık ve Kapalı Çerçeve
Bir açık çerçeve, bir veya birkaç unsurun kenarları ittiği, hatta onların ötesine geçtiği
çerçevedir. Geleneksel kapalı çerçevede bütün unsurlar çerçevenin içine hapsedilmiştir.
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4.9.2. Çerçeve İçinde Çerçeve
Bazen kompozisyon, film çerçevesi boyutlarından farklı boyutta bir çerçeve ister. Çözüm,
çerçeve içinde çerçeve oluşturmak, yani çerçevenin içinde çerçeveleyici unsurlar kollanmaktır.
Bu yöntem özellikle çok geniş perde sistemlerinde yararlıdır. Çerçeve içinde çerçeve
görüntünün oranını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda dikkati hikâyenin önemli unsurlarına
odaklar.

4.9.3. Dengeli ve Dengesiz Çerçeve
Her kompozisyon dengeli veya dengesiz olabilir. Toplumsal yapıyı yorumlamak için belirgin
bir geometri kullanmak önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dengesiz çerçeve kimi
zaman da kompozisyondan ziyade çerçevenin grafik tasarımı durum hakkında bilgi de
vermektedir.

4.10. Pozitif ve Negatif Uzam
Cisimlerin görsel ağırlıkları veya kuvvet çizgileri pozitif uzam yaratabilir, yoklukları da negatif
uzam yaratabilir. Burada olmayan ve görüntülenmeyen unsurların da bir görsel ağırlığı vardır.
Çerçeve dışı uzam da önemlidir.

4.11. Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralı, çerçeveyi üçlere bölmekle başlar. Üçte bir kuralı, herhangi bir kompozisyon
gruplamasına başlamanın en uygun ilk adımının, sahnedeki en önemli ilgi odağını, iç çizgilerin
kesiştiği dört noktadan birine yerleştirmek olduğunu ileri sürer. Çerçeve düzenlemesi için basit
ama etkili bir kılavuzdur. Sanatçılar tarafından yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.
Kadrajı yatay ve dikey olarak üç eşit parçaya böldüğümüzde ortaya çıkan kesişim yerleri
insanın doğası gereği ilgi merkezini oluşturmaktadır. Çekmek istediğiniz konuyu bu çizgilere
yerleştirmeye özen göstermemiz gerekir. Konuyu kadrajın ortasından yatay olarak çizilmiş bir
çizgiye yerleştirmekten her zaman kaçınmamız gerekir.
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Çizgilerin birbiriyle kesiştiği noktalara
altın nokta adı verilir. Bu noktalar üzerine
yerleştirilmiş konular daha fazla dikkat
çeker. İzleyicinin

önce

fark

etmesini istediğimiz nesneleri üçte birlik
bölümlere ya da yatay çizgilerle dikey
çizgilerin kesiştiği
noktalarına

düğüm

koymak, izleyiciye bizim

istediğimiz mesajı vermek için en çok uygulanan yol olmuştur. Genellikle düşünmeden yapılan
nesneyi tam ortaya koymak yerine, üçte birlik bölümlere yerleştirmek görsel metinlerde
istenen mesajı vermek için daha uygun bir yöntem olarak kabul görmüştür.
Bu kural değişmez değildir fakat temel bir rehber niteliğindedir. Başarılı deneyler bu kuralın
etkisini yıkabilir.

4.12. Kompozisyon Kuralları
Kompozisyon kuralları yıkılmak için vardır. Ancak onları ihlal etmeden önce, anlamamız çok
önemlidir.
Ayaklan kesmeyin: Genel olarak bir çerçeve dizlerde kesilmeli ya da ayaklan da görmelidir.
Ayakları bilekten kesmek, beceriksizce ve rahatsız edicidir. Yine, elleri de bilekten kesmeyin,
bu da çok rahatsız edicidir. Oyuncu hareket ettikçe, elleri sık sık çerçeveden çıkıp tekrar
girecektir, ama uzun bir durağan planda net bir şekilde ya içeride ya dışarıda olmalıdır.
Televizyon için güvenli alana dikkat edin. Film ve videolar televizyonda yayınlanırken
görüntünün kenarları biraz kesilir. Bu yüzden vizörlerin çoğunda (standart ya da Yüksek
Tanımlı) TV güvenli alan çerçevesi de işaretlenir (genel çerçeveden %10 daha küçüktür).
Bütün önemli kompozisyon unsurları TV güvenli alanının içinde olmalıdır.
Arka plandakilerin başlarına dikkat edin. Ön plandaki önemli konu için çerçeve düzenlerken,
arka plandaki başlan kesip kesmemek, size kalmıştır. Belirgin şekilde görünüyorlarsa,
kesilmemelidir. On plandaki konu çok ağırlıklıysa, arka puldakiler rastgele kişilerse veya
bulanık görünüyorlarsa, kafaları kesilebilir.
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Durum, başlan göstermemeyi gerektiriyorsa, muhtemelen onları burun hizasında kesmekten
kaçınmak isteyeceksinizdir. Örneğin, iki kişinin yemek yediği sahnede garson onlara yaklaşıp
bir şey soruyorsa, kesinlikle garsonu bütün olarak görmeniz gerekir. Garsonun rolünde
konuşma yoksa ve yalnızca bardağa su dolduruyorsa, o zaman omuzlarından aşağı görmeniz
yeterlidir; çünkü yalnızca kol ve el sahneyle ilgilidir

4.13. İnsanlar İçin Temel Kompozisyon Kuralları
İnsanlar söz konusu olduğunda, uyulması gereken bazı çerçeveleme kuralları devreye girer.

4.13.1. Baş Boşluğu
İnsanları özellikle bel plan ve yakın planda görüntülerken bazı ilkeler uygulanır. İlki baş
boşluğudur: Başın üstünde bırakılan boş alan. Boşluk fazla olursa, kişi çerçevede kaybolmuş
gibi olur. Bu boş alan gökyüzü veya boş duvar olduğundan, kompozisyonda kaybedilmiş
alandır. Görüntüye bilgi katmaz ve gözü ana konudan dışarı çekebilir. Genel eğilim, başın
çerçevenin üst kenarına dayanmış gibi görünmesini önleyecek kadar az boşluk bırakmaktır
Yakın planlar daha büyük olduğundan, boşluk azaltılabilir. Boyundan kesecek kadar
yakınsanız, saçlardan da kesebilir ve çerçevenin üstünü alına dayayabilirsiniz. Bundaki ana
fikir, saçların ve alnın, yüzün alt kısmından ve boyundan daha az bilgi aktardığıdır. Kaşların
üstünden kesen bir baş planı gayet uygundur. Başın üst kısmını gösterip de çeneyi ve dudakları
kesen bir plan, çok garip görünürdü.

4.13.2. Bakış Boşluğu
İkinci ilke, bakış boşluğudur. Bir karakter yana döndüğü zaman, bakışın da sanki görsel bir
ağırlığı var gibidir. Yani oyuncunun kameraya ya da kameranın baktığı yana doğru bakması
dışında, başı asla çerçevede ortaya almayız. Baş ne kadar çok yana dönerse, bakış yönündeki
burun boşluğu o kadar fazla bırakılır: “Bakışın” görsel ağırlığı vardır, bunun dengelenmesi
gerekir.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerindendir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kamera
Işık
Senaryo
Denge
Tretman

2. Boy kısaltma, gözle ilgili ….. bir olgudur.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Optik
Sinematografik
Tıbbi
Teknik
Sinemasal

3. Bir kompozisyon ilkesi olan kıvrımlı çizgi ……….. adıyla da bilinir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ters S
Mezopan
Zoom
Ters ışık
Kontrast

4. ……… ve ……… doğuştan gelen perspektif kavrayışımızda özel bir yeri bulunur.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ufuk çizgisi-kaçış noktası
Işık-ters ışık
Renk dengesi-renk tonu
Kompozisyon-estetik
Pozitif uzam-negatif uzam

5. Her kompozisyon …….. veya ……. olabilir.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
Açık-kapalı
B.
Dengeli-dengesiz
C.
Olumlu-olumsuz
D.
Ters-düz
E.
Üst açı-alt açı
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6. Atmosferik perspektif terimini ………….. türetmiştir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Leonardo da Vinci
Stanley Kubrick
Woody Allen
Orson Welles
David Lynch

7. Aşağıdakilerden hangisi görsel derinlik duygusu oluşturan araçlardandır?
A.
B.
C.
D.
E.

Çizgisel perspektif
Kamera
Işık
Tretman
Ses

8. ………… ve ………….. insana ilişkin temel kompozisyon kurallarındandır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Baş boşluğu-bakış boşluğu
Omuz plan-bel plan
Üst açı-alt açı
Eğik açı-dik açı
Denge-orantı

9. Çok geniş perde sistemlerinde …………… çerçeve kullanılmaktadır.
A) Kapalı
B) Açık
C) Çerçeve içinde
D) Yarı
E) Yarı kapalı
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10. Cisimlerin görsel ağırlıkları veya kuvvet çizgileri ………. , yoklukları
da ……… oluşturabilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Pozitif uzam – Negatif uzam
Renk – Doku
Kompozisyon – Estetik
Kapalı çerçeve – Yarı kapalı çerçeve
Açık çerçeve – Çerçeve içinde çerçeve

1-D 2-A 3-A 4-A 5-B 6-A 7-A 8-A 9-C 10-A
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5. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Objektif, çerçeve, açı, filtre
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5. OBJEKTİF VE ÇERÇEVE
Sinemasal teknik, planlara ve sahnelere kendi nesnel içeriklerinden başka ek anlam katmanları,
nüanslar ve duygusal etkiler katmak için kullandığımız yöntem ve uygulamalar demektir.
Objektif, bunun başlıca araçlardan biridir. Objektif seçimi, çerçeve seçimiyle beraber,
yönetmenin görsel alanda çokça ağırlığını koyduğu konudur.
Bir çerçeve hazırlamak, seyircinin neleri görüp neleri görmeyeceği konusuna karar vermek
demektir. Bunların ilki, kameranın sahneye göre nereye konacağım belirlemektir. Ardından
görüş alanı ve hareket seçimleri gelir. Bunlar birleş erek, hem belirgin içerik, hem örtülü
duygusallık, hem de hareket ve sözlerin aktardıkları olarak seyircinin planı nasıl algılayacağını
belirler.
Filmin temel özelliklerinden biri, üç boyutlu bir mekânı iki boyutlu bir alana yansıtmasıdır. Bu
basıklığı özellikle istediğimiz durumlar dışında amaç, sahnede var olan derinliği yeniden
yaratmaktır. Bu da büyük ölçüde ön plan, orta plan ve arka planlar içeren çerçevelerle
oluşturulur.

5.1. Objektif Perspektifi
Çerçevenin temel fikri, seyircinin göreceği şeyleri seçmektir. Bazı şeyler içeri alınır, bazıları
da dışarıda bırakılır. Kamera konuya göre yerleştirilir; konumu belirlenir ve alanın ne
kadarının çerçeve içine gireceğine karar verilir. Bu, objektif seçimi işidir. Normal insan
görüşü, çevresel alanı da katmak koşuluyla, yatay olarak 180 derece civarındadır. Ayrıntıları
çok daha iyi gören vahşi hayvanların görüş alanı 40 derece kadardır. 35 mm’lik filmde 50 mm,
normal objektif kabul edilir. Aslında 40 mm civarında bir objektif normal görüşe çok daha
yakındır. Videoda normal objektif, video alıcısının boyutuna göre değişir. Odak uzunluğu
alıcının köşegenine eşit olan objektifler normal objektif kabul edilir. Bir objektifin odak
uzaklığı onun görüş alanını da belirler.
Bütün mercekler üç boyutlu dünyayı iki boyutlu bir alana yansıtır. Normal aralıktaki objektifler
(35 mm’lik film için 35 mm’den 50 mm’ye kadar) cisimlerin derinlik ilişkisini insan görüşüne
yakın bir şekilde yansıtır.
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5.2. Geniş Açılı Objektif Etkisi
Normalden daha geniş bir objektif, perspektifte derinliği abartır: Önden arkaya sıralamada
cisimler birbirine daha uzakmış gibi görünür. Bu abartılmış derinlik duygusu psikolojik imalar
içerir. Objektife doğru gelen ya da objektiften uzaklaşan hareketlerin hızı yükselir; uzam
genişlemiştir ve uzaktaki cisimler çok daha küçüktür. Bütün bunlar kendimizi çok daha fazla
sahnenin “içinde” hissetmemize yol açar; bu da yönetmenin amaçladığı şeydir. Objektif daha
da genişlerse, cisimlerde çarpılma başlar, özellikle objektife yakın olanlarda. Portre ya da baş
çekimlerinde 100 ilimden daha uzun odaklı bir objektif kullanmanın temel nedeni budur. Bu
basit bir perspektif meselesidir. Bir yakın plan çekiyorsanız ve çerçeveyi doldurmak
istiyorsanız, daha uzun odaklı bir objektif kullanıp kamerayı daha yakına yerleştirmek gerekir.
Kamera yakına girdikçe, objektifin burunla gözlere olan uzaklığının oranı, dramatik şekilde
artar.

Burnun ucu objektiften 30 cm uzaktaysa, gözler 33 cm kadar uzaktadır; bu da %10 fark
demektir. Geniş açılı bir objektifte bu oran, ölçülerde uyumsuzluk yaratmak için yeterlidir:
Yüzün gözler hizasındaki ölçülerine göre burnun ölçüleri abartılmıştır. Normalden daha uzun
bir objektifle aynı boydaki görüntüyü elde etmek için kamera çok geriye çekilmelidir. Bu
durumda burun ucunun objektiften 300 cm, gözlerin 303 cm uzakta olduğunu kabul edelim.
Aradaki orantı yalnızca %1’dir. Yüzün diğer kısımlarına kıyasla burun normal boyutlarda
görünecektir. Bu temel ilke, çok geniş açılı objektiflerle çekilen bütün cisimlerin
algılanmasında geçerlidir.
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Geniş objektifler ayrıca, belirli bir uzaklıkta ve diyaframda, daha büyük alan derinliğine
sahiptirler. Bir objektifin alan derinliği, odak uzunluğunun karesiyle ters orantılıdır. Bu
konunun algıyı ilgilendiren sonuçları daha çok objektifin psikolojisinden kaynaklanır. Alan
derinliği büyüdükçe, daha çok şey netleşir. 1930’lu ve 40lı yılların usta görüntü yönetmenleri
bunu çok etkili şekilde kullanmışlardır.

5.3. Derin Netlik
Orson Welles ilk filminde, geniş açılı objektiflerin çarpıtmasını psikolojik etki amaçlı
kullanmıştır. Filmde sık sık Kane’in güçlü, otoriter kişiliğinin bir metaforu olarak ön planda
dev gibi belirdiğini, sahnedeki diğer herkesi cüceleştirdiğini görürüz. Daha ileride Welles,
geniş açılı objektifin mesafeleri abartmasını, Kane’i sahnedeki diğer karakterlerden ayırmak,
böylece onun yabancılaşmasını ve içine kapanmasını güçlendirmek için kullanır
Derin netliğin bir öykü anlatma aracı olarak en üst seviyede kullanılışı Yurttaş Kane
filmindedir. Başlıca dramatik sahnelerde anlatım kesmelerine gerek kalmaması için filmi
titizlikle

hazırlanmış

derinliğine

kompozisyonlarla

plan-sekanslar

olarak

çekmeyi

planlamıştır. Bu derin netlik, derinlemesine kompozisyonu da daha önce hiç olmadığı kadar
kolaylaştırıyordu. Film boyunca, ön planda izlediğimiz olayı tamamlayıp güçlendiren
hareketleri de arka planda net olarak görmekteyiz.

Örneğin, filmin başlarında ön planda bayan Kane’i, bay Thatcher’i genç Charles Foster
Kane’in velisi olarak onayladığını belirten belgeyi imzalarken görüyoruz. Sahne boyunca
pencereden genç adamın, geleceği belirlenirken bile dışarıda kızağı ile oynamasını izleriz.
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5.4. Uzun Odaklı Objektif Etkisi
Uzun odaklı objektiflerin etkileri, genişlerin etkilerinin tersidir: Mekânı sıkıştırır, alan
derinliğini daha azaltır ve objektif aksı yönündeki hareketleri yavaşlatır.
Mekânın sıkıştırılması, algıya yönelik çeşitli amaçlarla kullanılabilir: Mekânı klostrofobik bir
tarzda sıkıştırmak, uzaktaki cisimleri yakınmış gibi göstermek, hareketin yoğunluğunu
yükseltmek. Uzaklığı azaltmadaki bu olanağın hem kompozisyonda hem de psikolojik mekân
yaratmada birçok kullanımı vardır.
Cisimleri birbirlerine olduklarından daha yakınmış gibi gösterme etkisi, dublörlü sahnelerin ve
kavga sahnelerinin olduğundan daha dramatik ve tehlikeli görünmeleri için kullanılan pratik
bir yoldur. İyi seçilen bir kamera yeri ve uzun odaklı bir objektif yardımıyla, hızla gelen
otobüsün bisikletli çocuğun birkaç santim yanından geçtiğini sanabiliriz; gerçekte ikisi
arasında güvenli bir mesafe vardır.
Sınırlı alan derinliği karakteri mekânda tek başına bırakmak için kullanılabilir. Ön ve arka
planlardaki cisimler birbirlerine yakın gibi görünseler de, kesin şekilde odağın dışında
bırakıldıklarında, ayırım duygusu aynıdır. Sonuçta plan, ilgisiz, üçüncü şahıs bakış açısı havası
kazanabilir.

Bu objektifle çekilen yüzler genellikle daha güzel görünür. Dolayısıyla moda ya da portre
fotoğrafçıları da kullandıkları 105 ya da 135 mm objektifler portre objektifi olarak tanımlanır.
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Uzun odaklı objektifle gördüğümüz bize doğru bir hareket, canlı, dinamik değildir; bu yüzden
soyut görünür.
Konunun gerçek hareketinden çok, hareket fikrinin yansıması gibidir. Bu olay, kameraya doğru
koşan bir oyuncunun planında özellikle etkilidir. Bize doğru koştukça, görüntüdeki boyutunda
çok az değişiklik olur ve bunun, hareket duygusunu azalttığını düşünürüz; ama tersine bir etki
yaratır. Yüksek kare çekimde de aynıdır. Bu tür çekimde hareketin yavaşlamasına karşın,
bizim algılama koşullarımız bize insanın ya da cismin aslında çok hızlı hareket ettiğini söyler;
o kadar hızlı ki, ancak yüksek kare çekim onu filme aktarabilir. Bu yüzden bir hareketi uzun
odaklı objektifle ve yüksek kare çekmek, sonuçta hareketi olduğundan daha hızlı ve abartılmış
hale getirir. Birinin çok hızlı koştuğunu göstermek için uzun odaklı objektif ve yüksek kare
çekim kullanmak gelenek haline gelmiştir.
5.5. Perspektif Etkisi
Sinema-TV çerçevesiyle ilgili en büyük eksiklik derinliktir. Aslında ekranda herhangi bir
derinlik yoktur. Ekran da iki-boyutlu bir düzlemdir. Buna rağmen seyirci ekranı bir düzlem
değil bir pencere olarak görür. Bu bir yanılsamadır ve bu yanılsama sinema-TV alanında
yıllardır bilinçle ve özenle beslenir, korunur, yaratılır ve aranır.
Perspektif, sanatın diğer dallarında da kullanılan bir tekniktir. Ressamlar üç boyutlu nesneleri
iki boyutlu düz bir zemin üzerinde üç boyutlu haliyle çizebilmek için perspektifken
yararlanmışlardır.

Resimdeki objelerin gerçeğine ne kadar uygun oldukları ressamın

perspektifine bağlıdır. Proje çizimlerinde mimarlar perspektiften yararlanmaktadırlar.
Perspektif tekniğinin sinemaya önemli katkıları olmuştur. Seyircinin gözünde mekanın algısını
değiştirecek pek çok hile vardır. Kameraman görüntüleri canlı ve estetik bir biçimde seyirciye
seyrettirebilmek için çekimleri bazen yakın plandan bazen uzatan, yandan, arkadan… İşlenen
temanın ritmine ve duygusuna göre çeşitli perspektiflerden çekim yapılmak suretiyle eserin
zevkle seyredilmesi amaçlanmaktadır.
Derinlik yanılsamasını güçlendirmek için yapmamız gereken ilk şey derinlemesine çerçeveler
kurmak, başka deyişle perspektifi kullanmaktır.
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Çektiğiniz

konuların

arka planlarında düz
duvarlar

yerine

derinlik
görmeye
Örneğin

çalışın.
uzun

bir

koridor, odanın geniş
tarafı, uzun bir yol
gibi. Birbirini tekrar
eden

öğeler

de

perspektifi güçlendirir (örneğin ağaçlı bir yol).
Kalabalıklaşma etkisi denen bu perspektif etkisi derinliği daha iyi algılamamızı sağlar. Aynı
şekilde, çizgiler de perspektifi güçlendirir. Normalde birbirine paralel olan çizgiler (yol
çizgileri gibi) birbirlerine ne kadar hızlı yaklaşıyorsa perspektif o kadar güçlü demektir.

İzleyin;
Kubrick Beyond Perspective

https://youtu.be/BH1CqYG1qIA Seçmeli Netlik
Alan derinliğinin azlığı özelliği, seçmeli netlik planlarında kullanılabilir ve konuyu tecrit
edebilir. Temel nokta, netliği bir öykü anlatma aracı olarak kullanmaktır. Bu konu 16 mm
filmin ve kimi yüksek tanımlı videonun zayıf noktasıdır. Görüntü kaydetme yüzeyleri dahaa
küçük olduğundan bunlarda alan derinliği 35 mm filme göre çok daha fazladır, bu yüzden
seçmeli netlik elde etmek çok daha zordur. Günümüzde yüksek tanımlı birçok kamerada artık
35 mm film karesi boyunda hatta daha büyük algılayıcılar var. Alan derinliği algılayıcı yüzeyin
boyutunun eseridir, film veya video olması fark etmez.
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Çekim sırasında değiştirilen netlikle, seyircinin gözü ve dikkati yönlendirilir. Bu yöntemin
klasik uygulamasına netlik kaydırma denir. Netlik ön planda bir cisimdedir. İşaret verildiğinde
kamera asistanı netlik ayarını değiştirir, böylece ilk cisim bulanıklaşırken, daha önde ya da
arkadaki cisim dramatik şekilde netleşir. Her plan bu tekniğe uygun olmayabilir, özellikle
netlik değişikliğinin çarpıcı olamayacağı kadar az bir mesafede değişiklik yapılırsa. Netlik
kaydırmanın bir kötü yanı, bazı objektiflerin netlik değiştirildiği zaman nefes almasıdır: Net
ayarı değiştirildiğinde odak uzunluğu değiştirilmiş gibi olur.
Netlik, bir filmin kendine özgü genel görünümü yönünden olduğu gibi öykü anlatmanın da
önemli bir aracıdır. Seçmeli netliğin kullanıldığı bir yer de, iki ya da daha fazla oyuncunun
aynı çerçevede ama değişik uzaklıklarda olduğu sahnelerdir. Alan derinliğini artırmak için
kapalı diyafram kullanacak kadar ışığınız yoksa birinci kamera asistanı birinden birini net
yapmak durumundadır. Bunun hangisi olacağını yönetmen ve görüntü yönetmeni baş başa
verip kararlaştırır; tabii kararlarını asistana da söylemeyi unutmazlar.
Kısaca;
Netlik, konuşanı izler. Sırayla ikisi de konuşuyorsa netlik birinden diğerine kaydırılabilir.
Netlik, yüzü kameraya dönük olana ya da önemli olana aittir.
Netlik, en dramatik ya da duygusal anı yaşayana aittir. Bu, konuşan kişinin net olması kuralını
geçersiz kılabilir.
Kuşkuya düşüldüğünde ya da oyuncu yerini tam bulamadığında, asistan en önemli karakteri
net yapar.
Önemli netlik kaydırmalarının önceden tartışılması ve prova edilmesi gerekir. Diyalog ya da
hareketten kaynaklanan bütün kamera hareketleri için bu geçerlidir. Kamera asistanı ve
operatör oyuncunun ne yapacağını bilmiyorlarsa, hareketi düzeltme yapacak kadar çabuk
algılamaları zordur. Prova yapmak, bozuk çekimleri önlediği için aslında zaman kazanmak
demektir.
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5.6. Objektifte Görüntü Denetimi
Bu bölümde görsel anlatımla ilgili olarak objektif ve obtüratör aracılığı ile görüntü niteliğininin
nasıl değiştirildiğini göreceğiz. Yalnızca objektif, filtreler, yansımalar ve benzerleri ile
yapılabilecek pek çok görsel efekt vardır.

5.6.1. Filtreler
Günümüz mercekleri olağanüstü keskindir. Çoğunlukla da böyle olmasını isteriz. Gene de bazı
durumlarda daha yumuşak bir görüntü ararız. Bunun başlıca nedeni de güzelliktir. Yumuşak
bir görüntü özellikle kadın yüzünü daha güzel gösterir. Yumuşak bir görüntü aynı zamanda
daha romantik, düşsel olur ya da öznel bir planda, gerçeklikle bağı zayıflamış bir ruh halini
yansıtır. Kimi yönetmenler yalnızca dağıtma (diffusion) filtreleri ile çalışma eğilimi gösterir
ama yumuşak görüntü elde etmenin pek çok yolu vardır. Bunların bir kısmını Görüntü
Denetimi bölümünde ele alacağız.

5.6.2. Yumuşak Objektifler
Bazı görüntü yönetmenleri, filtrelerle elde edilmesi zor türden bir yumuşak görüntü veren eski
objektifleri kullanırlar. Yumuşak objektifler belirgin şekilde daha büyük bir alan derinliği
sağlar. Bunun nedeni, objektifin yumuşaklığının netlikten bulanıklığa geçiş sınırım
gizlemesidir. Bilgisayar yardımıyla tasarlanıp üretilmedikleri için eski objektiflerin optik
kaplamaları daha ilkeldir. Merceklerin üstündeki kaplamalar, görüntünün kontrastının belirgin
şekilde azaltıp yumuşatan iç parlama ve yansımaları önlemek içindir. Güneş ya da başka bir
güçlü kaynağın ışığı objektife doğrudan geldiği zaman bu olay açıkça görülür. Günümüz
objektifleri ile kıyaslandığında, iç yansıma ve parlamalar eski objektiflerde çok daha fazladır.

5.6.3. Parlama/Kamaşma
Objektife doğrudan gelen bir ışık huzmesi, vual denen ve tüm görüntüye sütümsü beyazlık
veren bir sonuç doğurur. Parasoleyin dikkatle ayarlanması ya da ışıkçıların tek kapaklar ya da
bayraklarla bu ışıkları kesmek için özen göstermeleri, bu yüzdendir.
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5.6.4. Objektif Yüksekliği
Objektif yüksekliğindeki değişiklikler yaparak bir plana ek anlamlar katabilirsiniz. Genel
kural olarak diyaloglar ve insanların konuşma planları, konuşan insanın göz seviyesinde
çekilir. Göz seviyesinden farklı yüksekliklerdeki çekimler sinema uzamında farklı anlam
etkileri yaratır, psikolojik durumların altını çizer ve bir kompozisyon aracı olarak çok işe yarar.
Yükseklik seviyesindeki değişiklikler rastgele yapılamaz, özellikle de diyalog ve tepki plan
arında. Göz seviyesinden sapmaların normalin çok dışında bir şekilde seyirciyi de sahneye
katılmaya çağırdığını, bunu yapmak için geçerli bir nedeniniz olması ve bunun bir şekilde
sahneye yardım etmesi gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

Üst Açı; Kamera göz hizasından yukarıda olduğu zaman, konuya hakim olduğumuz duygusuna
kapılırız. Konu boy ve belki de önem olarak küçülmüştür. Ama üstten bakış konuyu örneğin
devasa ve yaygın bir kitle olarak gösteriyorsanız konunun önemi kaybolmaz. Manzaralar
sokaklar ya da binalar olduğunda, üst açıdan bakışın, bunların genel yapısını ve boyutunu
tanıttığını gösterir. Amaç, seyircinin genel yapı hakkında bir şeyler öğrenmesini sağlayacak
bir tanıtma planı kurmak olduğunda üst açı bakış çok işe yarar.

Alt Açı; Bir karakter alt açıdan görülen bir manzara ya da yapıya yaklaştığında, karakterin
gördüğünün dışında çok az şey seyirciye yansıtılır. Karakterin yaşadığı şaşkınlığı ya da
esrarengizlik duygusunu paylaşırız Karakterle bütünleşen plan alt açıysa, onun sezgilerini ve
olacakları bilmemekten kaynaklanan endişelerini hissederiz. İnsanın göz seviyesinden
uzaklaştığımızda karakterlerle özne bütünleşmemiz azalıyor olsa da, alt açılar başka bir yoldan
a la özne hale gelebilir. Çok alçak bir alt açı, bir köpeğin bakış açısı haline gelebilir, özellikle
de bir önceki planda bir köpek gördüysek ve alt açı planda kamera bir köpeğin dolandığı gibi
şaşkınca dolanıyorsa. . Alt açılarda konu bızı ezer. Konu bir karakterse, oyuncu daha güçlü ve
hakim görünür. Bir karakterin gözünden onu korkutan ya da tehdit eden başka bir karakteri
göreceksek, genellikle alt açı uygundur.

Eğik Açı; Planların çoğunda kameranın yatay konumunun düzgün olmasını isteriz. Kameranın
yer değiştirdiği her seferde suyunu kontrol edip düzeltmek, kamera asistanının işidir. Bu
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önemlidir; çünkü insan gözü yatay çizgilerin çarpıklığından çok, dikey çizgilerin dikey
olmamasından rahatsız olur. Kameranın suyu birazcık bozulsa, duvarlar, kapı kasaları, telefon
direkleri, dikey olan ne varsa, şakülden kaymış görünür. Gene de öyle zamanlar olur ki, bu
çarpık düzlemin görsel gerilimini bizim hesabımıza çalıştırıp endişe, iç sıkıntısı, hükmetme ya
da esrarengizlik duyguları yaratmak için kullanırız. Bunu belirtmek için eğik çerçeve
(İngilizcede Dutch tilt / angle Hollanda çerçevesi ya da açısı) terimi kullanılır.

5.7. Görsel Anlatım
Biz sinemacıların en önemli araçlarından biri, görüntünün doğrudan gösterdiğine ek anlamlar
katabilme yeteneği olan görsel eğretilemedir. Bunu, görsel olarak “satır aralarım okumak” gibi
düşünün. Kimi filmlerde görüntüler neyse odur. Buna karşın başka filmlerdeki birçok görüntü
ima edilmiş anlamlar taşıyabilir ve güçlü anlatım aracı haline gelebilir.

5.8. Öyküyü Görüntülerle Anlatmak
Dikkatimizi bir süre için sinemadan ayırıp bir tabloyu incelemeye yerelim. Klasik tabloları
incelemek yararlıdır; çünkü ressamlar bütün öyküyü tek bir resimle anlatmak durumundadır
(üstelik ses ve altyazı yardımı olmadan). Bu yüzden ressam, tablonun öyküsünü anlatmak için
görsel dilin bütün olanaklarını kullanmak, onu alt anlamlar, sembolizm ve duygusal içeriklerle
donatmak zorundadır. Kompozisyon oluştururken kadrajın içine aldıklarınızla ilgili
değerlendirmeler yaparken söylediğimiz gibi; tablolarda da hiçbir şeyin orada tesadüfen yer
almadığını bilerek bakmak gerekir. Her unsur her renk, her gölge, belirli bir amaçla oradadır;
görsel ve öyküsel şemada yeri çok dikkatle hesaplanmıştır.
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Caravaggio’nun Aziz Matta’nın
Çağrılışı

tablosunda,

ışık

tablonun en önemli unsurudur.
Caravaggio’daki

tasavvurun

cüretkar yanı (ve bu tabloyu
Rönesans

m

yalnızca

bir

devamı olmaktan ayırıp Barok
tarzının çıkış noktası yapan
şey), İncil’deki bir öyküyü
günlük

ortama

(ve

kendi

çağına) aktarmasıdır: Loş bir
meyhane, içki içen ve kağıt
oynayan

ayak

takımından

birkaç kişi. Matta’yı kendisine yardım etmeye
çağıran İsa, büyük ölçüde gölgede, sağ arkada biraz görülüyor, adeta ikinci planda kalıyor.
Uzanmış kolu iki grup arasındaki boşlukta bir köprü gibi. Gölgede kalışı önemli, tıpkı yüzüne
düşen küçük ışık parçası gibi.
Resimdeki ışık, kusursuz bir ışık ve gölge oyunu örneği. Güçlü bir kontrast yaratarak
karakterlere keskin bir kabart, vermekle kalmıyor (neredeyse tablodan dışarı fırlayacaklar),
güçlü yönlenişiyle gözümüze kılavuzluk ediyor ve kompozisyonu bütünlüyor. Önemsiz her
şey gölgede kalıyor ve bu, dikkati dağıtmıyor.

5.9. Anlatım Aracı Olarak Işıklandırma
Görsel anlatımda ışık ve renk kadar güçlü olabilecek unsur çok azdır. Bu iki unsurun seyircinin
yüreğine saf duygu halinde ulaşma gücü vardır. Bu onlara beyni öyküyü bütünüyle farklı bir
seviyede yorumlarken seyirciyi farklı bir seviyede etkileme olanağı verir.
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5.9.1. Film Noir (Kara Film)
Anlatım aracı olarak ışıklandırmanın zirve noktalarından biri, hiç kuşkusuz kara filmler
çağıdır: hemen hepsi siyah beyaz çekilmiş olan, gerilim ve polisiye öyküleri anlatan kırk ve
ellili yılların
Amerikan filmleri. Kara film türünün en belirgin özelliği, loş aydınlatmadır: yan ışıklar,
chiaroscuro, gölgeler; bunun yanında kullanılan açılar, kompozisyon, montaj, derinlik ve
hareket, hepsi yeni bir anlatım aracıydı. Bu tarzı etkilemek için birçok unsur bir araya geldi:
hepsi 2. dünya savaşı sırasında geliştirilen ve daha önce doğal mekanlarda film çekimini
zorlaştıran lojistik sorunları hafifleten daha hızlı ve ince grenli siyah beyaz negatif, daha hızlı
objektifler, küçük ve daha hareketli kaydırma arabaları, kolayca taşınabilir ışık kaynaklan gibi
teknik buluşlardır.
Bütün bunlar sinemacıların, yağmurla ıslanmış kaldırımlarında neon ışıklarının yansıdığı, loş
bulvarlarında bilinmeyen tehlikelerin gezindiği ve gün battıktan sonra her yanı gizem ve tehdit
dolu şehrin karanlık sokaklarına çıkmalarım sağladı. Doğal mekanların sert gerçekliği ve
şatafatsızlığının ötesinde, gerçek yapıların içinde ve çevresinde karşılaşılan değişik zorluklar,
ışıklandırma konusunda görüntü yönetmenlerini daha atak ve yaratıcı olmaya zorladı.
Ama bunlar yalnızca görsel tarzdan daha öte bir şeydi: öykü anlatmanın doğal bir parçası,
anlatının ayrılmaz bir aracı. Yan ışıkla aydınlatılmış yarı aydınlık yarı karanlık bir yüzün yakın
planı, o andaki kararsızlığı vurgular. Anlatının ötesinde, karakterin de bir parçası haline gelir.
Kara filmler, bütünüyle tam iyi veya kötü olarak tanımlanamayan başkahramanları da doğurdu.
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BÖLÜM SONU SORULAR
1. Normal insan görüşü yatay olarak …........ derecedir.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 180
B) 45
C) 90
D) 360
E) 30

2. 35 mm’den 50 mm’ye kadar olan objektifler cisimlerin …...... ilişkisini insan görüşüne
yakın bir şekilde yansıtır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) renk dengesini
B) derinliğini
C) kontrastını
D) tonlarını
E) hacmini
3. Yakın plan çekiminde çerçeve doldurulmak isteniyorsa
…........ objektifler kullanılmalıdır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Dar açılı
B) Makro
C) Geniş açılı
D) Tele
E) Özel
4. Objektifin alan derinliği, …....... karesiyle ters orantılıdır.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A ) odak uzunluğunun
B ) alan derinliğinin
C) renk değerlerinin
D) objektif markasının
E) kamera markasının

92

5. Uzun odaklı objektifler mekanı sıkıştırır, alan derinliğini daha azaltır ve objektif aksı
yönündeki hareketleri yavaşlatır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) sıkıştırır - azaltır - yavaşlatır
B) genişletir - azaltır - yavaşlatır
C ) sıkıştırır - artırır - hızlandırır
D) genişletir - etkilemez - hızlandırır
E) genişletir - artırır - yavaşlatır
6. Ekranda bir derinlik yoktur, çünkü ekran …..... boyutludur.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A ) Üç
B ) Çok
C) Değişken
D) İki
E) Tek

7. Ressamlar üç boyutlu nesneleri iki boyutlu düz bir zemin üzerinde üç boyutlu haliyle
çizebilmek için aşağıda verilen kavramların hangisinden yararlanmışlardır?
A) Renk
B) Matematik
C) Tuval
D) Fırça
E) Perspektif

8. Derinlik yanılsamasını güçlendirmek için
yapmamız gereken ilk şey …........... kurmaktır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) kamerayı
B) ışığı
C) kompozisyonu
D) derinlemesine çerçeveler
E) renk dengesini
9. Normalde birbirine paralel olan çizgiler (yol çizgileri gibi) birbirlerine ne kadar hızlı
yaklaşıyorsa perspektif o kadar …........ demektir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) güçlü
B) dengesiz
C) orantılı
D) orantısız
E) uyumlu
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10. Kuşkuya düşüldüğünde ya da oyuncu yerini tam bulamadığında, asistan …...... net
yapar.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) en aydınlık yeri
B) arka planı
C) çevredeki herhangi bir nesneyi
D) en önemli karakteri
E) ikinci önemli karakteri

1-A 2-B 3-C 4-A 5-A 6-D 7-E 8-D 9-A 10-D

94

6. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Sinemasal, devamlılık, plan, hareket
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6. SİNEMASAL DEVAMLILIK
Film çekmek, montaj için çekim yapmaktır. Çekimin temel aracı yalnızca “müthiş planlar”
değildir. Bu planlar sonuçta, montajcı ve yönetmene, anlamlı ve hedefine ulaşacak
tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere bütünlenmiş sahneleri ve sekansları bir araya
getirmelerini sağlayarak, filmin amacına hizmet edecektir.
Filmler sahnelerden, sahneler de çekilen planlardan oluşur. Yapını ne kadar büyük ve karmaşık
olursa olsun, gene de her seferinde bir plan çekilir. Planları çekerken ana amaç, her birinin son
sahneyi oluşturacak öbür planlarla uyumlu olmasıdır.
Devamlılık, dikkat edilmesi gereken büyük bir sorundur. Devamlılık hataları saatler süren
çekimlerin çöpe atılmasına ya da kurguda büyük sorunlar çıkmasına yol açabilir.
Devamlılık temelde gerçekmiş görünümü sağlayabilmeleri için öyküde, konuşmalarda ve
görüntüde tutarlılık demektir. Örneğin geniş planda adamın başında şapka yoktur; ama yakın
planda şapka’ başındadır. Bu büyük bir devamlılık hatasıdır, seyirci hemen fark eder. Seyirci
devamlılık hatalarını fark ettiği zaman, film seyretmekte olduğunun da farkına varır ve büyü
bozulur.

6.1. Devamlılık Türleri
İçerik
Hareket
Konum
Zaman
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6.1.1. İçerik Devamlılığı
İçerik devamlılığı, sahnede görülen her şeye uygulanır: kıyafet, saçlar, aksesuarlar, oyuncular,
arka plandaki arabalar, saatin gösterdiği zaman. Bu unsurların plandan plana devamlılık
göstermesini sağlamak, devamlılık yazmanının işidir.
Bu tür sorunlar çok belirgininden (sahnenin başında şapkası kırmızıydı, yakın planda yeşil
oldu) pek de fark edilmeyene (odaya girdiğinde sigarası bitmek üzereydi, şimdi ise elinde yeni
yanmış bir sigara var) kadar yayılan bir yelpaze oluşturur. Bundan devamlılık yazmanı, set
kostümcüsü ve aksesuarcı sorumludur. Bu konuda da yapılabilecek hileler vardır. Seyirci ufak
hatalara karşı hoşgörülü olabilir. Mutlak derecede mükemmel devamlılık mümkün değildir ve
bu alanda geniş bir belirsizlik vardır.

6.1.2. Hareket Devamlılığı
Bir planda hareket eden bir şey, sonraki planda da hareket etmelidir. Bir kapıyı açmak, bir
kitabı almak ya da arabayı park etmek, birinden diğerine harekette “boşluk” olmamalıdır.
Sonradan planları birbirine bağlarken burada titizlenmek gerekir. Her tür hareketi güvenli ve
montajcıya seçenek tanıyacak şekilde çekmek için, her hareket birbiriyle örtüşmelidir.
Senaryoda kapı tamamen açılmadan önce planın kesileceği yazıyor olsa bile, kamerayı iki
saniye daha çalıştırıp hareketin tamamlanmasını görmek, hareketi yarım bırakmaktan iyidir.
Çekime (hareketin tam başından başlamayın. Kamerayı hareket başlamadan önce çalıştırın,
hareket bitiminde de bir süre daha çekmeye devam edin.
Bazen netlik veya duruş çok önemlidir. Oyuncunun, net olması cin tanı olarak işaretli yere
denk gelmesini sağlamak zordur; bunu “öne gelmek” yöntemi çözer. Teknik basittir: Oyuncu
son yerinde durup tam bir adım geri gitmek yerine yalnız bir ayağını geriye atarak yarım adım
arkaya gider, hareket komutu verilince de ayağını öne alarak tam yerini bulur. Hareket
devamlılığının en önemli yanı ekran yönüdür.

6.1.3. Konumda Devamlılık
Aksesuarların konumunda devamlılık hep sorun yaratır. Sahnede kullanılan aksesuar her
tekrarda yer değiştirir. Bunların ilk ve son yerlerinin her tekrarda aynı olması gerekir; yoksa
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bu planlar montajcının kâbusu olur. Bir profesyonel ile bir acemiyi birbirinden ayıran
çizgilerden biri de budur. Aksesuarı her tekrarda aynı yerden alıp aynı yere bırakmak
oyuncunun işidir. Herhangi bir nedenden dolayı bir aksesuarın yeri konusunda genel sahne ile
açılama planları arasında bir uyumsuzluk varsa, bunların birinden birini tekrarlamak ya da
montajcının sorunu halletmesine yarayacak bir telafi planı çekmek yönetmenin işidir.
Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Örneğin genel sahnede oyuncu gözlüğü masanın soluna
koyar ama orta planda gözlüğü masanın sağında görüyorsak, oyuncunun gözlüğü sağa
kaydırdığını gösteren bir plan bir çözüm olabilir. Sorun çözülür ama bir tehlikesi de vardır:
Montajcı bu planı kullanmak zorundadır. Bu da bir sorunu çözerken daha büyüğünü yaratabilir.

6.1.4. Zamanda Devamlılık
Bu kavram, hep aynı zamanı göstermesi için saati ayarlamayı belirtmez (bu aksesuar
devamlılığıdır ve içerik devamlılığı konusuna girer), daha çok sahne içindeki süre akışıyla
ilgilidir. Örneğin, geniş planda çekilen erkek, kadının önünde yürüyorsa, araya kadının bir
yakın planına girip tekrar erkekeğe döndüğünüzde, süre açısından hareketinin mantıklı olması
gerekir. Yani kadının planı üç saniye sürdüyse, yeniden geniş plana geçtiğinizde erkek elli
metre ileriye gitmiş olamaz. Bu mesafeyi üç saniyede alacak kadar hızlı yürümüş olamayacağı
için, plan sırıtır.
Bir oyuncu hareket ettiğinde akış ve ritmi koruyan bazı uygulamalar vardır. Olay ya da arka
plan hareketin başında da önemli olabilir, sonunda da (aslında önemli olması zorunludur, yoksa
neden çekilsin ki?). Hareketin ortası ise genellikle önemli bir bilgi içermez. Karakter geniş bir
odayı geçiyorsa ya da merdivenden yukarı çıkıyorsa, hareketin bir bölümü atılabilir. Bu ise,
montajda zıplama ve ciddi bir devamlılık hatası yaratır; ama bundan kaçınılabilir. En basiti
karakteri çerçeveden çıkartıp, sonraki planda çerçeveye sokmaktır. Hareket devamlılığını ve
ekran yönünü korumak için oyuncu soldan çıktıysa, sonraki planda çerçeveye sağdan
girmelidir.

Bütün bu teknik ve kurallar, temel bir ilkeye dayanır: Seyircinin kafasını karıştırmamak, onları
öyküden kopartmamak ya da canlarını sıkıp sinirlerini bozmamak.
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6.2. Hareketin Yönü

İki kadın caddenin karşılıklı iki yanında durmaktadır. Bayan A, otomobilin sola gittiğini görür.
Bayan “B” ise sağa. İki kadını da caddenin aynı tarafına alırsak, ikisi de kendi yön duygularına
göre (sol/ sağ) arabanın aynı tarafa gittiğini görür, yani otomobili algılamaları aynı olacaktır.
Arabanın hareketi yönü belirler; ama bir etken daha var: Kadınların, hareketi hangi tarafta
izledikleri; bu, çizgi ile (180 derece çizgisi de denir) tanımlanır. Bu ikisi birleşerek, sahnenin
uzamdaki doğrultusunu belirler ve ekran yönünün temelini oluştururlar. Sahnenin aynı
tarafında duranlar çizginin aynı tarafında, olayları aynı yönde görecektir.

6.3. Hareket Ekseni
Bu iki karakter arasında hayali bir eksen vardır. Örnekteki otomobilin hareket yönü, çizgiyi
oluşturur. Çizginin bir tarafında kaldığımız sürece, bütün planlar kusursuz şekilde birbirine
bağlanabilir. Yarı yolda çizginin diğer tarafına geçersek, karakterler ekranın ters yönüne zıplar.
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Kamera için güvenli yerler, örnek resimde 180 derecelik yarım daire ile belirtilmektedir. Bu
yarım dairelik alan, bu bölüm boyunca yön devamlılığı sağlayan kamera konumlarını
belirtecektir. Bu yarım daire yalnızca bir simgedir; kamera konuya göre daha yakma uzağa,
aşağı ya da yukarı gidebilir. Önemli olan, ekran yönünün değişmemesi için kamerayı hep bir
tarafta tutmaktır.
Çekim esnasında obje ile kamera arasında varsayılan hayali kabul edilen açıdır. Çekilen
nesnenin etrafında kamera en fazla 180 derece hareket edebilir bu kurala göre. Eğer bu kurala
uyulmazsa buna aks atlaması denilir. Bu kural her zaman geçerli değildir, hareketli kamera
sahnelerinde beklenemez. Uyulması şart olan kesin bir kural değil ama uyulmaması gözü
rahatsız eder.
Çizgi, seyircinin gördüğü sahnenin ilk görünümünde belirlenir; sahnenin fiziksel ilişkileri
belirlendikten sonra, seyircinin şaşırmaması için bunun korunması gerekir. Çizgi ancak
kameranın konumuyla sahnedeki bir şey arasında bağlantı kurulduğu zaman vardır.
Belirli bir sahne için pek çok şey çizgiyi oluşturabilir:
Bir bakış

Hareket

Belirgin bir davranış
Çerçeveden çıkmak
Fiziksel coğrafya (örneğin bir mahkeme salonu)

180 Derce Kuralı içi izleyin; https://youtu.be/y4wX_dmh8_g

Aks kuralı yıkılamaz değildir. Öncelikle aks 180°’nin aşılmaması demekti ancak biz
objelerimiz etrafında hiç durmadan 360° hareket edip başladığımız yere dönersek aksı
bozmamış oluyoruz. Matrix filminde o meşhur dönüş sahnesini hatırlayın, kamera hiç
durmadan 360° derece dönüş yapıyordu.
Kurgulama açı-karşı açı, genel-detay çekimler şeklinde örgülenmiş bir yapıdır. Mekan,
mekanda bulunan eşyalar ve kameranın konumu seyirciye tanıtıldıktan sonra kameranın
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(kameraların) yerinde değişiklik yapılırsa seyircide algılama zorluğu, yanlış anlamalar oluşur.
Ancak yapılan her değişiklik kurguda seyirciye gösterilir ise, yani kamera hareket eder ama
kamera hareketi de seyirciye izletilirse, bir algılama sorunu olmaz. Aks kuralı kabaca şöyle
der, aks değiştirilmeden sekans tamamlanır, aks değiştirilmiş ise seyirciye aksın neden, nasıl
değiştiği gösterilmelidir.

6.4. Ekran Yönünün Amacı
Burada iki önemli amaç vardır: Öykü hakkında ipucu vermek ve birinin nerde olduğu ve ne
yaptığı konusunda kafa karışıklığını önlemek. Bunlar filmlerdeki devamlılığın temel
nedenidir.
Klasik örneklerini, 50’lerin küçük bütçeli kovboy filmlerinde görürüz. Bu filmlerde ekranın
bir yönünün kasabaya gittiği, diğer yönünün kasabadan uzaklaştığı daha filmin başında
seyircinin kafasına iyice yerleştirilirdi. Böylece iyi adamların (beyaz şapkalılar) mı yoksa kötü
adamların (siyah şapkalılar) mı kasabaya gittiği ya da kasabadan ayrıldığını hemen bilirdik.
Bundan en ufak bir sapma, büyük karmaşa yaratırdı. Bir kimse doğudan batıya gidiyorsa taşıt
ekranın soluna doğru gitmelidir; doğuya giden biri için de ekranın sağına. Çünkü bütün
haritalarda batı solda ve doğu sağdadır.
Montajın temel amaçlarından biri, seyirciyi şaşırtmamaktır. Bir planda bir karakter ekranın
soluna ve sonraki planda hiç bir neden olmadan ekranın sağına doğru yürüyorsa, seyirci neden
yön değiştirdiğini (bilinçaltında bile olsa) merak edecektir. Bunun nedenini bulmak için
uğraşırlarken dikkatleri anlatılan öyküden kopacaktır. Bütün film devamlılığında ve montajda
ilke budur.
Çizgi kuralının birçok önemli istisnası vardır.
Cisimlerin konum değiştirdiğini anlamamız için, bu değişikliği plan içinde görmemiz gerekir.
Plan içinde sağa gitmekte olan bir otomobil bir tur atarak sola doğru gitmeye başlarsa, sorun
yoktur.
Kameranın konumu plan içinde değişirse, sorun yoktur.
Bütünüyle ilgisiz bir şeye kesip sonra tekrar konuya dönerseniz, çizgiyi değiştirebilirsiniz.
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Hareketli bir şey söz konusu olduğunda, tarafsız bir eksen planına kesip sonra çizginin
istediğiniz tarafına geçebilirsiniz.
Tarafsız eksen planı, hareketin kameraya doğru ya da kameradan uzaklaşan yönde olduğu
plandır. Plan içinde kameranın konumu değiştiğinde aslında, çizginin kendisi yer
değiştirmiştir. Bazı kimseler çizginin çok katı ve durağan olduğunu, çizgi bir kere belirlenince
sahnenin geri kalan çekimlerinde hiç kıpırdamayacağını sanır. Aslında çizgi akıcıdır ve daha
sonra göreceğimiz gibi, sahne boyunca değişebilir. Bir istisna daha vardır; ama çok dikkatle
uygulanması gerekir. Unutmayın, işin püf noktası, seyircinin kafasını karıştırmamaktır.
Kuralın varlık nedeni budur, kendi başına var olan taşa kazınmış bir yasa değildir. Bu demektir
ki, seyircinin kafasını karıştırmadan çizgiyi geçebiliyorsak her şey yolundadır.

180 Derce Kuralı nasıl kırılır içi izleyin; https://youtu.be/6Hb-f5bjafs

Çizgiyi geçmenin bir başka yolu, bir nedenden dolayı bilerek karşı tarafa geçtiğiniz durumdur.
Örneğin bir futbol maçı çektiğinizi var sayalım. Kamera konumlandırmanızı futbol sahasının
taç çizgisine paralel bir tarafına konumlandırırsınız. Kamera açısına göre, beyaz takımın
hücum yaptığı kale soldan sağa doğrudur. Kırmızı takımın ki ise sağdan sola. 90 dakika
boyunca kameraların yerleri değişmez elbette. Pilot kamera ya da yakın plan çekim yapan
kameralar, stedaycam kameralar, hepsi aynı eksendedir. Fakat bazı pozisyonların tekrarlarında
ihtiyaç duyulması durumunda kameraların dizildiği eksenin diğer tarafına konumlandırılmış
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kamera görüntüsüne de yer verilir. Fakat bu durumda beyaz takım sanki soldan sağa değil de,
sağdan sola doğru atak yapıyormuş gibi bir algı karışıklığına yol açmaktadır. Aks kırılmıştır.
Kameranın bulunduğu hareket ekseni değişmiştir. İşte burada karşımıza Ters Açı kavramı
çıkmaktadır. İzleyiciye bunun ters bir açı olduğu söylendiği takdirde, her hangi bir karmaşa
olmayacaktır. Diğer açıda olmamızın bir nedeni vardır ve bu, anlaşılır bir nedendir. Çünkü
pozisyonun tekrarında izleyiciye en net görüntüyü aktarmak gibi bir sorumlulukla hareket
etmekteyizdir.

6.5. Karşılıklı Çekimler
Bir oyuncunun omuz üstünden planını çekip, sonra onun omzu üstüne geçerek diğer oyuncuyu
çekmek, tekrar ilk oyuncunun omuz üstüne dönmek ve böyle devam etmek hem çok saçma,
hem de vakit kaybettirici olurdu. Bu yüzden önce birinci oyuncunun omuz üstünden bütün
planları çekildikten sonra kamera ikinci oyuncunun omuz üstüne taşınır ve ışıklar buna göre
düzenlenir. Birinci oyuncunun omuz üstü ve yakın planlarıyla aynı ölçekte çekilen ikinci
oyuncunun omuz üstü ve yakın planları grubuna, birincinin karşılıkları denir. İlk grupta
yaptığınız her planın bir karşılığı olmalıdır. Karşılık planları, pencere ve kapı uyumundan
sonra hilenin en çok kullanıldığı alandır. Fiziksel bir engel, karşılıklar için kameranın alması
gereken konumu engellediğinde, güneş kötü bir açıdayken ya da ışıkların düzeltilmesi için çok
zaman gerekip de sizin vaktiniz dar olduğunda, bu aldatmacaya başvurulur.
Bütün bu durumlarda, ışıkları ve kamerayı yerinde bırakıp oyuncuların yerini değiştirmek
mümkündür. Bu yöntem cankurtaran simididir ve ancak arka plan, karşılıkları çekmek için
kameranın yerleşmesine imkan vermediği ya da güneşin gitmek üzere olduğu dar zamanlarda
kullanılır. Ana fikir şudur: Oyuncunun yakın plan çekimine girdiğimizde, arka planda fazla bir
şey görmeyiz. Ama yalnızca yerlerini değiştirirseniz, kamera yanlış omuzun üstünde olacaktır.
Yani ters omuz üzerinde kalabilir. Karşılıklarda hile yaparken, yerini değiştirip ön plana
aldığınız oyuncuyu, doğru omuz üstünde olabilmek için kameranın diğer tarafına geçirmeniz
gerekir. Çok şükür ki, ön plandaki oyuncuyu yana kaydırmak, çok az bir ışık değişikliği
gerektirir. Başarılı bir hilenin anahtarı, arka planın belirsiz ya da her iki oyuncunun da önceki
planlarına uyabilecek gibi olmasıdır. Arka planda her iki çekim grubunda da görünüp
tanınacak bir şey varsa, biraz yana dönmek faydalı olabilir. Bazı durumlarda aksesuarları biraz
değiştirmek hileye yardımcı olabilir.
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6.6. Planları Bağlarken
Sahneleri bir araya getirdiğimizde bir plandan diğerine geçişin sarsıcı değil, yumuşak olması
gerekir. Benzer iki planın birbirine bağlanabilmesini sağlamak için, en az %20 değişiklik
göstermesi gerekir. Bu %20 değişiklik açıda, objektif boyunda ya da kamera konumunda
olabilir. Bu elbette kabaca bir ölçüdür, metre ve pergel taşımanız gerekmez. Pek çok kimse
yumuşak bir kurgu için %20 değişikliğin yeterli olmadığını düşünür. Dediğimiz gibi, bu en az
değerdir; iyi bir kurgu için değişikliği bunun üzerine çıkarmak akıllıca olur. Başka bir kabaca
ölçü de 30 derece kuralıdır. Bu da %20 kuralının değişik bir türüdür. 180 derecelik daire
örneğimize dönelim. Objektifi değiştirmeden ya da kamerayı yaklaştırıp uzaklaştırmadan sağa
ya da sola doğru 30 derece kaydığımızda, işler yolundadır. Objektif değiştirirken durum daha
da özneldir. Objektifi bir alt veya üst odak uzunluklu olanla değiştirmek (örneğin 50 mm
objektiften 35 mm objektife geçmek), plandaki öbür unsurlara bağlı olarak yeterli olabilir ya
da olmayabilir. Çoğunlukla iki basamak, yani 50 mm objektiften 25 mm objektife geçmek
gerekir.

Hareketli Planlar; Konu hareketliyse ya da sahne iki kişiden kalabalıksa, farklı genel ilkeler
uygulanır. Hareketli planlar arasında iki tür plan ağırlık taşır: Otomobil planları ve yürüyerek
konuşma planlan. Her ikisinde de aynı kurallar geçerlidir. İlk bakışta otomobilin gidiş yönünü
ya da yürüyüş yönünü ana çizgi sanırız, ama aslında bu ikincil çizgidir. Ekran yönü için temel
eksen, otomobilin gidiş ya da kişilerin yürüyüş yönü değil, iki insan arasındaki çizgidir.
Kapıdan Geçmek; Kapılardan giriş çıkışlarda iki ayrı görüş ekolü vardır. Bir kısım, kapıdan
girecek olan (dış çekimde) sağa doğru yürüyorsa, kapıdan girdikten sonra da (iç çekimde) sağa
doğru yürümeli der. Diğerleri ise, birisi kapıdan içeri girdikten sonra ortada yeni bir durumun
söz konusu olduğunu ve bu andan sonra her şeyin mümkün olabileceğini belirtir. Gene öznel
bir durum karşısındayız. İki plan arasında çok kesin bir ilişki varsa ve yönlülük çok güçlüyse
yön devamlılığını korumakta fayda vardır. Dış ve iç planlar arasında çok büyük fark varsa, açı,
kamera konumu ve objektif boyu ikisinde çok farklıysa, karakter içeri girdikten sonra çizginin
diğer yanma geçmek mümkündür.
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Çerçeveye Girip/Çıkmak; Daha önce dediğimiz gibi, çerçeveden çıkmak, karakterin belirli bir
Yon e gidişini gösterdiği için, ekran yönünü belirler. Bir karakter çerçevenin sağından ya da
solundan çıktığı zaman, sonraki planda çerçeveye ters yönde girmesi gerekir.
Çerçeveden Çıkarken Tarafsız Eksen; Bir araba ya da karakter çerçeveden tarafsız eksende
çıkarsa, sonraki planda istediğiniz yere geçmekte özgürsünüzdür. Bir şeyin gerçek bir tarafsız
eksende çerçeveden çıkabilmesi için, çerçeveyi alttan ya da üstten terk etmesi gerekir. Tarafsız
eksen, ekran yönünü sıfırlar; herhangi tür bir tarafsız eksen planından sonra sahnede yeni bir
ekran yönü kurmakta özgürsünüz. Bu yöntem bir kurgu sorununu halletmek ve bir ara çekim
yardımıyla yaptığınız gibi, sahneyi kurguda kurtarmak için kullanılabilir.
Üçlü Plan; Üçlü ya da daha kalabalık planlarda da yön ilkesi temel olarak aynıdır; ama ortadaki
kişinin görüntülerinin planlarda örtüşmesine dikkat etmek gerekir. Bir çift ikili plan gibi
bölerseniz, ortadaki kişi her ikili planda olacaktır ve duruş ve davranışları örtüşmüyorsa
devamlılık sorunları çıkarabilir.
Bunun yanında, ikinci karakterin omuzu üstünden temiz tekli planı çekerken, çerçeveye ön
plandaki oyuncudan parça girmemesine dikkat etmek gerekir. Genel sahnede iki karakter
birbirine çok yakınsa ve üstelik hareket ediyorlarsa, ikinci kişiyi görüntüden bütünüyle
çıkartmak genellikle zor olur. Teklinin görüntüsüne sık sık diğerinin burnu, eli ya da
kostümünün bir parçası girer. Bu yalnız kompozisyon açısından sıkıcı olmakla kalmaz,
devamlılık sorunları da çıkartır. Genellikle ufak bir hile yapıp çerçeve dışında kalması gereken
karakter biraz geride bırakılır. Bunda, açılamada onun varlığı hissini “kaybedecek” kadar
aşırıya kaçmamak gerekir.
Aksesuar Devamlılığı; Üçlü plandaki örtüştürme ilkesi, ön plandaki aksesuarlar için de
geçerlidir. Örneğin, masada oturan iki kişinin arasında bir şamdan var. Genel sahnede
görüldüğü konumda bırakılırsa, oyuncuların birinin bel planından diğerinin bel planına
kestiğinizde, şamdan sağa-sola hoplayacaktır. Yapacağımız seçime göre şamdanı ya bütünüyle
ortadan kaldıracaksınız (en güvenli yol) ya da karşılıkları çekerken yerini ayarlamaya
çalışacaksınız. İkinci yol risklidir; ama planların genel sahneye daha uygun olmasını sağlar.
Her türlü devamlılık yönetmenin sorumluluğu olsa da bu gibi şeylere dikkat etmek devamlılık
yazmanının ilk işidir. Gene de görüntü yönetmeni ya da kamera operatörü de bunlara dikkat
etmelidir. Çerçeve içindeki devamlılık, bakış çizgisi, ekran yönü hatalarını genellikle ilk fark
eden, sürekli vizörden çerçeveyi gözleyen kamera operatörüdür. Aksesuar devamlılığında
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kolayca hatalar yapılabilir, özellikle de yalnızca aksesuarlarla ilgilenen bir setçi ya da
deneyimli bir devamlılık yazmam olmayan küçük yapımlarda. Devamlılık hataları projenizin
“amatörce” damgası yemesine yol açacağı için, eıı küçük bir ayrıntı için bile uyanık olmak
önemlidir.

Gölge Takip; Görüntü dışındaki karakter kameranın arkasında yürüdüğü zaman, görüntüdeki
karakter gözleriyle onu takip eder. Deneyimsiz yönetmenler yürümeyeceğini zannederek bunu
çekmekten kaçınırlar. Bakış taraması objektifin üstünden ya da altından olduğu sürece, bu
harekette hiçbir terslik yoktur. Her zamanki gibi önemli olan, aktörün, bir an bile olsun
objektife
bakmamasıdır. Bakışla izlemenin en önemli noktası, izlenen oyuncunun hareket yönüne ve
hızına uymasıdır. Yakın plandaki izleyen oyuncu başını ve bakışını çerçevenin solundan sağına
doğru döndürdüyse, karşı planı çekerken aks atlayacağımızdan, yürüyen adam çerçevenin
sağından soluna doğru hareket edecektir. Önce bakış planını çekiyorsanız, sonra çekeceğiniz
yürüyüşün hızına uyabilmesi için bunun birkaç değişik hızda çekilmesinde yarar vardır.

Grup Planları; Üçten fazla karakterin olduğu sahnelerde genellikle çok sayıda açılama gerekir.
Grubun düzenlenmesinde egemen bir yön varsa, bu yön genel sahneyi çektiğiniz noktaya göre
bir ekran yönü belirler. Pratikte, uygun karşılık çekimlerini ve açılamaları yapabildiğiniz
sürece, genellikle her yönden çalışabilme olanağınız olabilir; ama gene de ortalama bir çizgi
seçip ona sadık kalmakta yarar vardır. Böyle yapmak, seyircide oluşabilecek bir kafa
karışıklığının önünü alır. Gruptan ayrı duran hakim bir karakter varsa, genellikle çizgiyi o
belirler.
Kovalamaca sahneleri; ekran yönü bakımından sorunlu olabilir. Genel kural olarak sahne
boyunca geçerli bir yön korunmaya çalışılır; ama çok sık değişiklikler çıkar karşınıza.
Kovalamaca yön değiştirdiği zaman, sizin ekran yönünüz de değişir. Özellikle otomobil
kovalamacalarında bazı yönetmenler aynı arabanın değişik yönlerden ve açılardan geçiş
planlarını karşılıklı bağlayarak seyirciyi biraz şaşırtmak ve kovalamacanın hareketli doğasını
güçlendirmek isterler. Bu yöntem, dövüş sahnelerine ya da başka tür aksiyon sahnelerine de
uygulanır.
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Ara Planlar Bakış Çizgisi Devamlılığı; Ara planlar ana sahnenin parçası olmadığı halde fiziksel
olarak ona bağlı olduğundan, sahnenin geneli ile ara planda görünen arasındaki yön
devamlılığı korunmalıdır. Bu, özellikle bir yardımcı karakterin bakışını içeren ara planlar için
geçerlidir. Ana sahneden genellikle çok kısa bir plan için uzaklaştığınızdan, çoğu zaman
sahnenin set, ışıklandırma ya da başka unsurlarıyla kısıtlanırsınız ve yardımcı karakterde biraz
hile yapmanız zorunlu olabilir. Böyle bir durumda bakış çizgisine dikkat etmek gerekir.
Seyirci, oyuncunun neye baktığını merak edeceği için, yanlış bakış yönünü hemen fark ederler.
Bakış çizgisine özellikle dikkat etmek gerekir, hata yapmak çok kolaydır.
Omuz üstü planlarda kameranın yüksekliği genellikle karakterlerin göz hizasında olur. İki
oyuncunun boylan farklıysa, bazı değişiklikler gerekir. Bu durumda kameranın yüksekliği,
omzunun üstünden çekim yaptığınız karakterin boyuna göre ayarlanır.
6.7. Tanıtmalar

Seyirciyi yeni bir sahneye götürdüğünüzde bunun, bir yabancıyı tanımadığı kişilerin partisine
götürmekle aynı şey olduğunu düşünebilirsiniz. Tanıtılması gereken dört temel unsur vardır:
yer, zaman, coğrafya ve ana karakterler. Tanıtım ve geçişlerin çoğu senaryoda belirtilir; ama
bunların yönetmen ve görüntü yönetmeni tarafından sette gerçekleştirilmesi gerekir. Bazen
bunlar daha önceden bilinmeyen ve çekim anında fark edilen, örneğin tam setin üstünden
yükselen dolunay gibi, mekanın durumundan ya da bir aksesuardan kaynaklanan bir
esinlenmeyle o anda uydurulur.

6.8. Yer
Seyirciye nerede olduğunu bildirmemiz gerekir. Tanıtma planı ve çeşitlerine daha önce çekim
yöntemlerinde de değinmiştik. Yavaş tanıtma tarzda önemli bir özellik vardır. Bu yöntemde
bir sahneye plânla başlamak yerine bir karakterin ya da sahnenin başka bir unsurunun yakın
planıyla başlanır. Sahnede olay gelişirken kamera da geriye çekilmeye başlar ve ancak o zaman
nerede olduğumuzu ve neler olduğunu anlarız. Bu, kameranın hareketli bir şeyi izleyerek ya
da kendi hareketiyle bize sahnede yeni bir unsur gösterdiği ortaya çıkarma planının bir
çeşitlemesidir.
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Yavaş tanıtma yöntemini Stanley Kubrick’in Barry Lyndon filminde etkin bir şekilde
görebilirsiniz.
Stanley Kubrick; Barry Lyndon, İzleyin; https://youtu.be/9lzSoKOs1fc

Çok uzun ve çok yavaş geri zumlar bütün film boyunca temel biçimsel bir araç oluşturuyor.
Sahnenin bir şeyler anlatan bir ayrıntısıyla başlıyor, sonra hiç telaşsız, yavaşça gerileyerek,
giderek daha çok şeyi ortaya serip gösteriyor. Filinin pek çok başka özelliği gibi (çağın
tablolarından esinlenen mükemmel dengeli durağan çerçeveleri, muntazam geometri
üzerindeki vurgu ve olayların ve montajın ağır ritmi), bu yavaş geriye çekilmeler, o çağın
toplununum ve kültürünün katı biçimciliğinin altını çizerken aynı zamanda Lyndon’nın
önlenemez kaderi olan çöküşü de işaret ediyor. Kurguda noktalama işlevi görürken bir yandan
da filmin genel temposunu destekliyor.
6.9. Zaman
Seyirci yalnız nerede olduğunu değil, hangi zamanda olduğunu da bilmek ister. Bu, sahne
içinde bir geçiş planıyla ya da başka bir zaman işaretiyle belirtilir. İki kişi konuşuyor ve arka
planda boya yapılan bir duvarı gösterdiğinizi var sayalım. Takip eden planda kamera hareketi
ile birlikte boyanmış duvarı gördüğümüzde, seyircinin de bir zaman geçişine tanıklık
edeceğinden hem fikir olabiliriz.

6.10. Coğrafya
Daha önce bu konuyu ele almıştık; ama sette çekimin gerçekleştirilmesine bağlı olarak
coğrafyanın çeşitli şekillerde tanıtılması mümkün olduğundan, bu konuda birkaç söz etmemiz
gerekiyor. Yeri tanıtmak, genellikle bize sahnenin nerede geçeceğini göstermeye yarar. Buna
tanıtma -ya da ‘giriş’- planı denir. Coğrafyayı tanıtmak, seyirciye olayın nerede geçeceğini
göstermekten biraz farklıdır. Tanıtma planı genellikle bir binanın dış görünüşüyse, coğrafyayı
ya da mekanı tanıtmak, sahnenin kendisiyle, özellikle iç mekanlarla ilgilidir. Seyircinin olayın
geçeceği yeri genel olarak bilmesi yeterli değildir; mekanın sahnedeki yayılışına dair bir
kavrayışa da sahip olması gerekir.
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Böylece karakterler mekan içinde hareket ettikçe ya da kamera değişik bir bakış açısına ya da
sahnedeki başka bir olaya kestiğinde, seyircinin kafası karışmaz.

6.11. Karakterler
Karakterleri tanıtmak ağırlıklı olarak senaryonun ve oyuncuların işidir; ama ana karakterleri,
önemlerinin, mizaçlarının ve öykü içindeki işlevlerinin görsel bir tarzda altım çizerek
tanıtmak, genel bir ilkedir. Bu tanıtmayı görsel yönden ilginç hale getirmek, seyircinin
karakteri hatırlamasını sağlar: Bir tür görsel noktalama işareti gibi düşünebilirsiniz.

6.12. Bağlamanın Altı Türü
Montajın bazı aşamaları bizim günlük çekim çalışmalarımızın kapsamı dışındadır. Yönetmen,
görüntü yönetmeni ve videocuların, hatalardan sakınmak ve montajcıya filmi kusursuz şekilde
bir araya getirmesi için gerekli planları sağlamakla kalmayıp, onun akıcılık ve ritmi kontrol
etmesi, genel yapıya şeklini vermesi, sahneye ve bütün yapıya bütünlük ve uyum getirmesi
için gereken malzemeyi de kendisine aktarabilmeleri için montaj kavramlarının çoğunu bilmek
zorundadırlar. Başlıca altı tür bağlama (kesme) vardır. Bunlar şöyledir:
İçeriksel bağlama
Hareketten bağlama
Görüş açısından bağlama
Benzerine bağlama
Kavramsal bağlama
Sıfırdan bağlama

İçeriksel bağlama, bir sahnenin içinde yeni bir bilgi aktarmak ya da öyküyü ilerletmek için
kestiğimiz planlara uygulanır. En basit şekliyle, karşılıklı bir konuşmanın açılamalarının
bağlanış şeklidir. Genel sahneden omuz üstüne keseriz, sonra da yakın plana. Bu planlarda
içerikten başka hiçbir değişiklik yoktur. İkisini de görüyorduk, şimdi birini görüyoruz, vs.
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İçeriksel bağlama, öykünün genel anlatımının ilerleyişindeki parçalardan biridir. Bütün
kesmeler gibi, planların bağlanabilmesi için çizgi ve yüzde yirmi kurallarına uyması gerekir.
Devamlılık bağlaması da denen hareketten bağlama, hareketin bir planda başlayıp diğer planda
bitirildiği durumlarda uygulanır. Örneğin, birinci planda adamın kapıyı açtığını, ikinci planda
da kapının öbür tarafından içeri girdiğini görüyoruz ya da kadının masaya geldiğini, sonra eline
kesilen bir yakın planda kahve fincanını aldığını. Hareketten bağlamanın montajda başarılı
olabilmesi için çekimin sağlıklı yapılması gerekir. Her şeyden önce, daima hareketin
parçalarını örtüştürmelisiniz. Kadın örneğinde, masaya geldiğini görüp elini uzatır uzatmaz
“Kestik! deyip sonra yakın planda elinin çerçeveye girip fincanı almasını görmek, hata olurdu.
Zıplamalı bağlamaya sebep olacak bir parçanın eksikliği gibi büyük bir tehlike vardır. Bu
durumda ilk planın sonunda eli ancak masanın kenarı hizasındaysa ve ikinci plan el masanın
ortasındayken başlıyorsa, parçanın eksikliği çok belirgin olacaktır.Bağlantıyı yapacağı an
konusunda montajcının biraz özgürlüğü varsa, hareketteki ufak aksaklıkları yumuşatabilir. Bu
küçük örnekte hareketlerin örtüşmesi gereken bölüm oldukça kısa. Kapılardan giriş çıkış,
taşıtlara biniş iniş gibi durumlarda, hareketlerin oldukça büyük kısımları örtüştürülmelidir.
Hareketler önemliyse ya da hareketler sırasında önemli bir diyalog varsa, örtüştürmeye
özellikle dikkat etmek gerekir. Böyle durumlarda montajcının basit devamlılığı olduğu kadar,
oyunculuğu ve sözlerin akıcılığını da ayarlayabilme imkanına sahip olması gerekir.
Hareketten bağlamak için plan çekerken, kesme noktasıyla ilgili seçeneklerin farkında olmak
önemlidir. Her zaman “hareketin içinde” kesmek en iyisidir. Birisi masada otururken kalkıp
kapıya gidecekse, iki planın bağlanacağı nokta, kalkış hareketinin içinde olmalıdır. Telefon
çalıyorsa ikinci plana geçeceğiniz yer, adamın telefona ulaştığı andır ve bu böyle gider.
Hareketin içinde kesmek, bağlantıyı daha yumuşak ve görünmez hale getirir. Seyirci harekete
dalmıştır ve planların bağlantı yerini fark etmez. Aynı zamanda devamlılık ve akışı da
kolaylaştırır. Telefona cevap verme örneğini alalım. Bel planda telefonun çaldığını, adamın
açtığım ve cevap verdiğini varsayalım. Sonra konuşmasının yakın planına geçelim. Bu
durumda başının aynı konumda olması, telefonu aynı şekilde tutması ve yüz ifadesinin tam
uyması gerekir. Bunlardan biri uymasa, devamlılık bozulur ve dikkat dağılır. Telefona ulaştığı
anda kesip ikinci plana bağlamak, bu sorunları ortadan kaldırır
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Görüş açısından bağlamaya bazen “bakış” da denir. Devamlılığın temel taşlarından biridir ve
fiziksel bağlantı kurmada ve hile planlarında çok değerli bir unsurdur. Görüş açısından
bağlama, ilk planda çerçeve dışına yönelen bir bakışını, ikinci planda bakılan şeyin
gösterilmesini gerektirdiği durumlarda gerçekleşir. Karakterin baktığı şeyi gördüğümüz
hakkında seyircinin hiç kuşkusu yoktur, bu karakterin bakış açısıdır. Bunun başarılı olabilmesi
için, bakış açısından çekilen planın bazı koşulları yerine getirmesi gerekir.
Bakışın yönü: Eğer söz konusu olan bir saat kulesi planıysa, bakan kişi açıkça yukarı doğru
bakmalıdır. Üstelik yukarı bakış açısı doğruya yakın olmalıdır. Bakışı yaklaşık 10 derece
yukarıya doğruysa ve saat kulesi 10 katlı bir bina kadar yüksekse, planları bağlayamazsınız.
Aynı şekilde, genel planda saat kulesinin adamın sağında olduğunu gördüysek, bakışın da sağa
doğru olması gerekir.
Bakanın konumu: Saat kulesi planı, bakan kişinin bulunduğu yerle mantıklı bir ilişki
taşımalıdır. Adamı meydanda tam kulenin altında dururken gördüysek, bakışını yüz metre
öteden ağaçların üstünden görünen bir saat planına bağlayamayız.
Bakış açısı planı mekanda hile yapmanın klasik bir yoludur. Örneğin öykümüz, adamın
penceresinden karşı binada işlenen bir cinayeti görmesi üzerine kuruludur; ama ne yazık ki
karşıdaki binaya girip çalışma iznimiz yoktur. Bu durumda, adamın camdan dışarı bakışının
onun bakış açısından karşıdaki binanın pencerelerini alan bir plana bağlanması, onun cinayeti
görebileceğini ifade eder. Bakış açısı planlarına (ve diyaloglu sahnelerde ayırım planlarına)
fazlaca yüklenmek, sahneyi biraz yapay ve boş gösterir. Mümkünse her şeyi birbirine bağlayan
bir bağlantı planı yapmak, her zaman iyidir. Bir bağlantı planı çekmek, ayrıntı planı ve ek plan
gibi iyi bir güvenlik tedbiridir.

Benzerine bağlamak, çoğu zaman sahneler arasındaki geçişler için yapılır. Benzerine bağlama
işleminde her iki öğeyi de çekerken çok dikkat etmek gerekir. Cisimlerin şekil olarak
benzerliği yeterli değildir; (objektifin odak uzunluğuna bağlı olarak) ekrandaki boyutları ve
çerçevedeki konumlan da tam uymalıdır. Yöntemlerden biri, önceki planın bir videokasetini
yönetmenin monitöründe izlemektir. Çift girişli bir monitörde bir yandan kameranın verdiği
canlı kılavuz görüntü ile diğer taraftan videoda dondurulan karenin görüntüsü arasında gidip
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gelerek şekilleri tam olarak çakıştırmak, en hassas sonucu sağlar. Kasetteki ilk şekli yağlı bir
kalemle monitör ekranına çizmek, fazladan bir şablon oluşturur.

Kavramsal Bağlama, iki farklı planın görsel içeriğinden çok, fikirsel içeriğine yöneliktir.
Bunun en ünlü örneğinde Stanley Kubrick 2001: Uzay Macerası filminde tarih öncesi çağla
uzay çağım ayıran on binlerce yılı bir plan bağlantısıyla aşıverir. Bu bir benzerine bağlamadır;
çünkü kemiğin yönü, hareketi, şekli ve ekran boyutu, uzay gemisiyle tıpatıp aynıdır. Aynı
zamanda bir kavramsal bağlamadır: Kubrick kemikten, insanın ilk kullandığı aracı işaret etmek
için bir mecaz olarak yararlanıyor. Uzay gemisi de araç kullanmanın, uzaya insan taşıyabilen
en gelişmiş son örneğidir.
Stanley Kubrick, 2001: Uzay Macerası - İlgili Sahne İzleyin; https://youtu.be/SmQh0Ez8D_g

Bu tür kesmeler önemli çapta hazırlık gerektirdiğinden senaryoda her zaman ayrıntılı açıklanır.
Sette çalışan yönetmen ve görüntü yönetmeni açısından önemli olan, bu planların son halleri
göz önüne alınarak hayal edilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi gerektiğidir.

Sıfırdan bağlama, çekim ve kurgu tartışmalarında çok az sözü edilen bir benzere bağlama
şeklidir. İki ya da daha fazla değişik mekanda çekilen planları kurguda tek bir mekanda
çekilmiş tek bir plan gibi göstermek için yapılan aslında bir nevi mekan birleştirme olayı
gibidir.
Hitchcock tek planda çektiği filmi Ölüm Kararı'nda (Rope) aynı tekniği kullanmıştır.
Kamerada bir bobin filmle 11 dakikalık bir çekim yapılabildiği halde, bütün bir filmi akıp
giden tek bir plan gibi çekebilmesini bu teknik sağlamıştır, ölüm Kararı, tek bir planda çekilmiş
izlenimi vermesine karşın, hiç montaj yapılmadığı iddiası sadece bir mittir. Az sayıda kesme
vardır ve bunların çoğu, kaset değiştirme anlarına denk getirilmiştir.

Alfred Hitchcock, Ölüm Kararı – Açılış Sahnesi İzleyin; https://youtu.be/aJo5ih2HkxE
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BÖLÜM SONU SORULAR
1. Filmler …........ oluşur.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) çekilen karelerden
B) senaryodan
C) dekordan
D) oyunculardan
E) sanat yönetimi grubundan

2. Devamlılık türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır?
A ) kamera - ışık - ses – dekor
B ) kamera - ışık - kurgu
C ) içerik - hareket – konum – zaman
D) ses – senaryo – tretman – catering
E ) ulaştırma - catering - kostüm - netleme

3. Oyuncunun, net olması cin tanı olarak işaretli yere denk gelmesini sağlamak zordur;
bunu …........ yöntemi çözer.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) öne gelmek
B) yana kaymak
C) arkaya çekilmek
D) kendi etrafında dönmek
E) sabit durmak
4. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir sahneyi oluşturmak için çizgiyi oluşturan
unsurlardan değildir?
A) bir bakış
B) hareket
C) belirgin bir davranış
D) çerçeveden çıkmak
E) netlik
5. Aşağıdakilerden hangisi çizgi kuralının istisnalarından biridir?
A) Kameranın konumu plan içinde değişirse sorun yoktur
B) Netlik bozulabilir
C) Şok zoom yapılabilir
D) Pan yapılabiir
E) Tilt yapılabilir
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6. Üçlü ya da daha kalabalık planlarda da yön ilkesi temel olarak ….......

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) değişikliğe uğrar
B) aynı kalır
C) sapmaya uğrar
D) şekil değiştirir
E ) bozulur

7. Aşağıdakilerden hangisi bağlama türlerinden değildir?

A) İçeriksel bağlama
B) Hareketten bağlama
C) Görüş açısından bağlama
D) Benzerine bağlama
E) Kurguda bağlama

8. Hareketten bağlamanın diğer adı ….......... bağlamasıdır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Devamlılık bağlaması
B ) Görüş açısından bağlama
C) Benzerine bağlama
D) İçeriksel bağlama
E ) Sıfırdan bağlama
9. Görüş açısından bağlamaya aynı zamanda …........... adı da verilir.
A) Pan
B) Tilt
C) Bakış
D) Üst açı
E ) Şaryo
10. Görüş açısından çekilen bir görüntünün başarılı olabilmesi için yerine getirilmesi
gereken iki unsur aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Renk-denge
B) Kompozisyon-estetik
C) Netlik-uzaklık
D) Bakışın yönü-bakanın konumu
E) Pan-tilt

1-A 2-C 3-A 4-E 5-A 6-B 7-E 8-A 9-C 10-D
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7. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Işıklandırma, ışık, HMI, LED
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7. IŞIKLANDIRMA
Işıklandırmanın neredeyse sonsuz değişik şekli ve çeşidi vardır. Bir sahneyi ışıklandırmanın
yalnızca bir tek doğru şekli yoktur elbette. Sonuç olarak düzgün ışıklandırma tekniklerinin
basit bir listesini yapma olanağımız yoktur. Yapabileceğimiz şey, ışıklandırmanın bizim için
ne yapmasını istediğimizi belirlemeye çalışmaktır Işık bizim için nasıl bir iş görür? İyi
ışıklandırmadan beklediğimiz nedir? İşe böyle başlarsak, ışığın ne zaman bizim için çalıştığım
ve ne zaman işimize yaramadığını değerlendirme şansımız daha büyük olur. Bunlar
genellemelerdir elbette. Film çekiminin her alanında -mizansen objektif kullanımı, pozlama,
devamlılık vb.- olduğu gibi her zaman istisnalar olacaktır kuşkusuz.
Bir görüntüde aşağıdakilerin oluşturmasında ışığın rolü büyüktür.
Tonların tüm basamakları ve ton kademeleri
Renk denetimi ve renk dengesi
Her nesnede biçim ve boyut
Ayırım: konuyu (oyuncuyu) fondan ayırmak
Çerçevede derinlik ve boyut
Doku
Hava ve ton: duygusal içerik
Pozlama
Çoğu zaman bir görüntünün siyahtan beyaza tüm tonları (ton basamakları her zaman gri
değerler olarak ele alınır, rengin ne olduğuna bakılmaz) yansıtmasını isteriz. Elbette bunun da
bazı istisnaları vardır; ama genelde geniş ton basamakları içeren ve bunların yumuşak
geçişlerle dağıtıldığı bir resim göze daha hoş görünür, daha gerçekçi ve daha kusursuz etkisi
yaratır.
Kameranın tüm ton basamaklarını kaydedebilmesini sağlamak için kamera ayarlarının özel bir
test kartonuyla yapılması gerekir. Yani siyahlarınız tam siyah, beyazlarınız tam beyaz olmalı
ve tüm gri basamaklar arasında yumuşak bir geçiş sağlanmalıdır. Elbette görüntünün
yapısındaki nihai amacınız bu olmayabilir. Bu yalnızca zaman zaman döneceğiniz güvenli bir
referans ve kameranızın kontrast ve basamaklarım, dolayısıyla sahnedeki ışıklandırmanızı
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değerlendireceğiniz bir standarttır. Bu size, çekeceğiniz sahneye uygun ışığı yapmaya
başlamak için bildiğiniz bir çıkış noktası sağlar.
Rengin, biri ışıklandırmada, öbürü kamerada olan iki cephesi vardır. Renk dengesi, video
kamerayı ışıklandırmanın koşullarına uygun ayarlamak (filmle çalışırken de uygun ham filmi
ya da kullanılacak filtreyi seçmek) demektir. Renk kontrolü ise ışıklandırmayı farklı ışık
kaynakları kullanarak ya da lambaların önüne renkli filtreler koyarak değiştirmeyi belirtir.
Önce (özel bir etki yaratmak istediğiniz zamanlar hariç) ışıklandırmanın kendi içindeki renk
dengesi kurulmalıdır. En çok kullanılan iki standardın biri gün ışığı dengesi (5600K), öbürü
de tungsten dengesidir (3200K). Ama bunların dışında da dengeler mümkündür.
1980’li yıllara kadar bütün ışık kaynaklarını çok hassas bir şekilde aynı renk dengesine
getirmek geleneksel bir yöntemdi. Günümüzde artık sürekli gelişen video kameralar, daha iyi
negatif duyarkatlar ve hepsinden önemlisi, değişen görsel tatlar ve zevkler sonucu, bir sahnede
değişik ışık kaynaklarının birlikte kullanılması giderek olağan hale geldi.
Işıklandırmada kararlar alırken pozlamayı, renk dengesini, filtreleri, laboratuvar işlemlerini
(film için) ve video kameralar için de kamera ayarlarını hesaba katmaya özen göstermeniz
gerekir. Renk kontrolü bir sahnenin hava ve tonu için de önemlidir.
Cepheden kabak aydınlatma konunun yapı ve şeklini ortaya çıkartmaz, her şeyi yassıltır,
konuyu adeta kartondan kesilmiş iki boyutlu bir nesne haline getirir. Yandan veya arkadan
aydınlatmak konunun şeklini, dış yapısını ve geometrik çizgilerini ortaya çıkartır. Bu,
görüntünün genel derinliği için önemlidir, ayrıca karakteri, duygusal değerleri ve öyküde
önemli olabilecek öbür ipuçlarını ortaya çıkartır.
Işıklandırma elemanı, kameraman ve yönetmenler olarak bizim işimizin büyük bir kısmı bu
yassı sanatı olabildiğince üçboyutlu yapmaya, ona derinlik, şekil ve perspektif vermeye
çalışmaktır. Işıklandırma bu işte büyük bir rol oynar. Objektif kullanımı, gruplama, kamera
hareketleri, set tasarımı, renk kullanımı ve öbür yöntemler de destek olurlar, ama ışıklandırma
bu uğraşta bizim başoyuncumuzdur. Kabak aydınlatma, kameranın çok yakınından gelen ışığın
aydınlatmasıdır, tıpkı bir fotoğraf makinesine bağlı flaş ışığı gibi. Sonuçta konunun bütününü
eşit olarak aydınlatıp yassıltır. Konunun doğal üçboyutlu niteliklerini siler.
Objektif yönünden gelen (kabak cephe ışığı) ışık konunun yapısını olduğu gibi dokusunu da
belirsizleştirir. Neden basittir: konunun dokusunu gölgeler yardımıyla görürüz. Kameranın
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yanından gelen ışık gölge oluşturmaz. Işık ne kadar yandan gelirse, o kadar gölge yaratır,
böylece doku da o kadar çok ortaya çıkar. Doku, ışıklandırmanın kendi içinde de bulunabilir.
Kamera ve ışık ekibindeki her usta kişinin bildiği gibi, herhangi bir sahneyi ele alır ve onun
korkutucu, güzel, meş’um veya hikaye nasıl gerektiriyorsa öyle gösterebiliriz, objektif ve
kamera aracılığı ile tabi. Bir sahnenin havasını ve tonunu etkileyen pek çok araç vardır: Renk,
çerçeveleme, kullanılan objektif, saniyede kare hızı, kameranın ayak üstünde ya da elde
kullanılması gibi. Aslında kamera ve ışıkla yapabileceğimiz her şey seyircinin sahneyi
algılamasını değiştirmek için kullanılabilir.
Işıklandırma bizim için çok yararlı şeyler yapar; ama pozlama doğru olmazsa bunların hiçbir
etkisi kalmaz. Yanlış pozlama, yaptığınız her şeyi mahveder. Işıklandırma açısından, bir
pozlama sağlayacak kadar sahneye ışık vermek genelde hiç zor değildir. Zor olan, doğru
pozlamadır. Doğru pozlama kuşkusuz ışıklandırmaya (ek olarak da diyaframa, kare/saniye
hızına, (ilmin duyarlığına ve banyosuna, videonun kazancına, obtüratör açıklığına) bağlı bir
iştir; ama onu önemli bir görüntü oluşturma ve öykü anlatma aracı olarak da düşünmeyi
unutmayın. Çoğu zaman itibari (nominal) olarak doğru pozlama isteriz. Bu bağlamda
pozlamanın çok aydınlık veya çok karanlıktan öte bir şey olduğunu unutmamak önemlidir.
Pozlama kuşkusuz hava ve ton yaratacaktır; ama başka amaçlar da vardır. Örneğin, doğru
pozlama ve doğru kamera ayarlan, renk doygunluğu ve tüm gri tonları oluşturma bakımından
da çok önemlidir.

7.1. Işıklandırma Terimleri
Ana ışık (Key light): İnsanları ve nesneleri aydınlatan hakim ışık. Sahnedeki “ana” ışık.
Dolgu ışığı (Fiil light): Ana ışığın aydınlatmadığı alanlardaki gölgeleri aydınlatan ışık.
Işıklandırma bazen ana ışık/dolgu ışığı «ram açısından nitelenir.
Kontur (Backlight): Kişi ve nesnelere arkadan ve yukarıdan gelen ışık. Bir yüzün ya da
nesnenin karanlıkta kalan yanını fondan ayırmak için bir kenar/çerçeve ışığı kullanmak
gerekebilir. Kontur ışık genellikle aşırı pozlandığı halde gene de bant ve filmde iyi sonuç verir.
Bazen saç ışığı ya da omuz ışığı da denir.
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Sıyıran ışık (Kicker): Oyuncunun dolgu ışık tarafında (ana ışığın karşıt yönü) kalan yanağına
arkadan gelen ışık. Yüzü çok iyi ortaya çıkardığından genellikle dolgu ışığına gerek kalmaz.
Her iki tarafa da eşit biçimde gelen kontur ışıkla karıştırmayın.
Yan ışık (Sidelight): Oyuncuya göre yandan gelen ışık. Genellikle dramatik sahnelerde
kullanılır. Dolgu ışığı yoksa ya da zayıfsa, güçlü bir ışık-gölge (chiaroscuro) oranı yaratır.
Yakın planlara girildiği zaman fazla sert göründüğünde yönünde ayarlama yapmak ya da hafif
bir dolgu ışığı katmak gerekebilir.
Tepe ışığı (Topper): Tam tepeden gelen ışık
Sert ışık (Hard light): Güneşten ya da fresnel lamba gibi küçük bir kaynaktan gelen, keskin,
belirgin gölgeler yaratan ışık.
Yumuşak ışık (Soft light): Geniş bir kaynaktan gelen, çok belirgin olmayan (hatta yeteri kadar
genişse, hiç görülmeyen) gölgeler yaratan ışık. Bütünüyle bulutlu bir havada ışık her yönden
gelir ve çok yumuşaktır.
Ortam ışığı (Ambient light): Bu terim iki anlamda kullanılır. Birincisi, bir mekanda var olan
ışığı belirtir. İkinci kullanımı, yukarıdan gelen yumuşak ışık anlamındadır.
Dekor içi ışıklar (Practicals): Masa lambası, ayaklı lamba, aplikler gibi dekorda kullanılan ve
yanan lambalar. Verdikleri ışığın gücünün ayarlanabilmesi için reostalara bağlı olmaları
gerekir.
Sahne gerisi (Upstage): Sahne arkası, sahnenin oyuncuların ötesinde kalan kısmı, kameranın
olduğu tarafın karşıtı. Sahne önü (Downstage), sahnenin önü, kameranın olduğu taraftır.
Tiyatro kökenlidir, kademeli zemin kurularak seyirciye en uzak yer olan sahnenin arkasının
yükseltildiği dönemden kalmadır.
Bol ışık (High key): Çok aydınlık ve neredeyse gölgesiz, bol miktarda dolgu ışığı kullanılan
ışıklandırma. Çoğunlukla moda ve güzellik ürünleri reklamlarında kullanılır.
Az ışık (Low key): Dolgu ışığı çok az olan ya da hiç olmayan loş ışı andırma. Ana ışık/dolgu
ışığı oranı düşük olarak da nitelendirilir.
Yansıma ışık (Bounce light): Duvar, tavan, beyaz bir yüzey gibi Şeylerden yansıyarak gelen
ışık.
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Mekan ışığı (Available light): Bir mekanda zaten var olan ışık. Doğal ışık, gökyüzü ışığı,
bulutlu hava ya da sokak lambaarı gibi yapay ışıklar da olabilir.
Gerekçeli ışık (Motivated light): Sahnedeki bir pencere, lamba şömine vb. kaynaktan geliyor
gibi görünen ışık. Kimi durumlarda ışık sahnede görünen kaynaktan gelir; kimi zaman yalnızca
sahnedeki bir kaynaktan geliyormuş gibi görünür.

7.2. Işığın Görünümleri
Işığı anlamak yaşam boyu sürecek bir öğrenimdir ve bir sahneyi ışıklandırmanın neredeyse
sonsuz yolu bulunur; ama özetleyip temeline indiğimizde, ışıklandırmada uğraştığımız
değişkenler gerçekten çok azdır. Bir sahneyi hazırlarken çalışmamız ışığın durumlarına
yöneliktir.
Niteliği (sert - yumuşak)
Yönü
Yüksekliği
Rengi
Yoğunluğu
Dokusu
Sert ışığı sert yapan nedir? Yumuşak ışığı yumuşak yapan nedir? Bun ları birbirinden nasıl
ayırt ederiz? Bir sahneyi ışıklandırmanın pek çok yolu vardır, çeşitlemeler sınırsızdır.
Işıklandırma tarz ve teknik eri sonsuzdur. Tuhaftır ama işin temeline indiğimizde, ışığın
niteliği an anlamında ele aldığımızda gerçekte yalnız iki tür ışık vardır: Sert ışık ve yumuşak
ışık. Tam sertle tam yumuşak arasında her tür küçük aşama ve farklar bulunur; ama sonuçta
iki zıt uçta yalnızca bu ikisi vardır.
Sert ışık; Yönlü ışık da denir. Net, keskin gölge yaratan ışıktır. Bunun nedeni, ışık ışınlarının
bir lazerdeki gibi paralel olmasıdır. Işınları hemen hemen paralel bir ışık demetini yaratan
nedir? Çok küçük bir ışık kaynağı. Kaynak küçüldükçe ışık daha da sertleşir. Bu kesinlikle çok
önemli bir noktadır: Bir ışığın ne kadar sert ya da yumuşak göründüğü, kaynağın boyutuna
bağlıdır. Dışarıda parlak güneşli bir günde yere düşen gölgenize bakın: keskin ve nettir. Çok
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büyük bir yıldız olduğu halde güneş o kadar uzaktadır ki, gökte küçük görünür, bu da onu bir
sert ışık kaynağı yapar.
Yumuşak ışık; Sert ışığın tersidir; belirsiz, dağınık bir gölge yaratan ışıktır. Kimi zaman hiç
gölge yoktur. Bulutlu bir havada sokağa çıkın, yerde gölgeniz yoktur ya da çok belirsizdir.
Bunun nedeni küçük, sert ışık kaynağı (güneş) yerine bütün gökyüzünün devasa bir kaynak
haline dönüşmesidir.
Işığın Yönü; Oyuncuları aydınlatan ana ışığın geldiği yön, ışığın en önemli durumlarından
biridir. Işığın geliş yönü yalnız gölgeleri belirleyici temel unsur olmakla kalmaz, aynı zamanda
planın havası ve duygusal tonu açısından da önemli bir etkendir. Işığın büyük bölümü yandan
ya da arkadan geliyorsa şaline daha “karanlık”, daha gizemli, daha dramatik görünür. Bir
sahnenin az aydınlatılmış görünmesini, seyircinin sahneyi çok karanlık algılamasını istediğiniz
durumlarda bu tarz ışıklandırma özellikle önemlidir. Bu etkiyi elde etmek için az pozlama
yöntemine başvurmak ender olarak iyi sonuç verir; ağırlıklı olarak arkadan ışıklandırılmış bir
sahne az pozlamaya yol açmadan karanlık duygusu yansıtır.
Ana ışık kameraya çok yakın olduğu zaman cepheden yavan ışıklandırma meydana gelir.
Sonuç gölgesiz, derinlik ve boyutu olmayan basık bir görüntüdür. Oyuncu arka plandan
(fondan) ya da görüntüdeki başka nesnelerden ayrılmaz. Bu durum bize ışıklandırmanın temel
hedeflerinden birinin gözü yönlendirmek, görüntüdeki temel unsurları (genellikle oyuncular)
“öne çıkartmak” olduğunu hatırlatır.
Özellikle karşılıklı konuşma sahnelerinde oyuncuları sahne arkası yönünden aydınlatmak her
zaman iyi sonuç verir. Sahne arkası, oyunculara göre kameranın olduğu yerin karşıt tarafıdır.
Ana ışık oyunculara kameranın olduğu taraftan geliyorsa, sahne önünden aydınlatmadır. Her
zaman mümkün olmayabilir; ama olabildiğince sahne arkası yönünden ışıklandırmaya çalışılır.
Kontur ve sıyıran ışık doğası gereği arkadan gelen iki ışıktır. Kontur ışığa bazen saç ışığı, omuz
ışığı da denir. Oyuncunun şeklini ortaya çıkartır, arka plandan (fon) ayırır, boyut ve derinlik
katar.
Sıyıran ışık ise ¾ arkadan gelir ve oyuncunun yanağını yalar. Çok işe yarayan bir ışıktır. Bir
kez dikkat etmeye başladığınızda en basit röportaj planları da dahil, her yerde onları
görürsünüz. Görüntü yönetmenlerinin yüksek hızlı yeni negatifler ve HD kameraların gölgeyi
de “görme” yeteneklerinden yararlanmaya başladıklarından beri dolgu ışığı giderek daha az
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kullanılır oldu. Dolgu ışığı hiç kullanılmasa bile yüzün gölgede kalan yanını ortaya çıkartmak
için bir sıyıran ışık yararlı olabilir.
Yoğunluk; Bir ışığın ne derece parlak ve güçlü olduğu pozlamayı etkiler elbette, ama diyafram,
obtüratör ya da yoğunluk (ND) filtreleri yardımıyla doğru pozlamayı sağlayabildiğimiz için
bir sahnede genel ışığın güçlü ya da zayıf oluşu (belli sınırlar içinde elbette) önemli değildir.
Burada önemli olan, sahnedeki değişik ışıkların birbirlerine oranla yoğunluğudur, birbirine
göre dengesidir.
Doku çeşitli yollardan oluşturulur. Biri konunun kendine özgü dokusudur; ama bizim burada
ilgilendiğimiz, ışığın dokusudur. Işığı kırmak ve ışık-gölge değişimleri yaratmak için kaynağın
önüne birtakım şeyler koyarak gerçekleştirilir. Işığın önüne koyduğumuz şeye gölgelik (gobo)
denir. Bunların özel bir türüne delikli gölgelik denir; sert ve yumuşak denen iki çeşidi vardır.
Sert delikli gölgelik, üzerinde düzensiz kesilmiş delikler olan bir kontrplak plakadır. Yumuşak
delikli gölgelikler içinde tel ağ olan plastik benzeri ışık geçirgen bir malzemeden yapılır.
Renk çok geniş ve önemli bir konudur, bu yüzden ona bütün bir bölüm ayırdık. Renk
konusunun film çekiminde kullandığımız değişik cepheleri vardır:
Görüntü oluşturma yanı: Daha iyi bir görüntü oluşturmak için rengi nasıl kullanırız.
Öykü anlatma yanı, rengin duygusal kültürel tarafıdır. Bu konuda en iyi başvuru
kaynaklarından birisi Patti Bellantoni’nin sinemada renklerin kullanımını incelediği If lt’s
Purple, Someone’s Gonna Die adlı kitabıdır.
Uygun negatifi ya da video kamera ayarlarını seçmek açısından ıcnk kamerada önemlidir.
Renk, renk dengeleme filtreleri ve hem gün ışığı hem tungsten ışık için dengelenmiş
lambalardan doğru olanları seçerken de önemlidir.

7.3. Temel Işıklandırma Teknikleri
Bir sahneyi ışıklandırmanın düzinelerce farklı yolu vardır. Işıklandırmanın inanılmaz derecede
çeşitli tarz ve teknikleri onu ömür boyu süren bir öğrenim haline getirir. Önce birkaç temel
ilkeye bakalım.
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Cepheden yavan ışıklandırmadan kaçının. Bunu gerçekleştirmek için ışık çoğunlukla
yanlardan ve arkadan verilir. Kameranın hemen yanında ya da arkasında bulunan bir lamba
basık, tatsız bir ışık olacağının işaretidir.
Kontur, sıyıran ışık ve arka plan/set ışıkları kullanarak oyuncuların fondan sıyrılmasını
sağlayın, yüz hatlarını vurgulayın ve üç boyutlu bir görüntü oluşturun.
Gölgeleri değerlendirin, ışık-gölge oyunu yaratın, onları sahneyi biçimlendirmek, ona derinlik
ve hava katmak için kullanın. Gölgelerden korkmayın. Bazı görüntü yönetmenleri
yakmadığınız lambalar yaktıklarınız kadar önemlidir” der.
Işıklandırma ve pozlamayı sahnede tüm tonları gösterecek şekilde ayarlayın. Bunun için
sahneye verdiğiniz ışığın yoğunluğu yanında sahnenin yansıtıcılığını da hesaba katmanız
gerekir.
İnsanları mümkün olduğu kadar sahne gerisi yönünden aydınlatın.

Arkadan Çapraz Ana Işık; En etkili ve en çok kullanılan teknik arkadan çapraz ana ışık
yöntemidir. Basit ve kolaydır, çabuk hazırlanır; ama bir o kadar da etkilidir. İki kişinin
konuşma sahnesinde (filmlerin büyük bölümünü bunlar oluşturur) sahne arkası yönünden bir
ışık bir oyuncuya ana ışık, öbür oyuncuya kontur ışık görevi yapar. Karşı yönden ikinci bir
lamba da ikinci oyuncuya ana ışık, birinci oyuncuya kontur ışık verir.
Temel ortam ışığı birçok şekilde gerçekleştirilebilir;
Yumuşak tepe ışıklan ile. Çoğu zaman setin üstüne gerilen büyük beyaz kumaşların (silk)
üzerinden verilir.
Tavuk kümesleri, Uzay ışıkları ve yumuşak ışık kutuları ile.
Işığı tavandan yansıtarak.
Tavandaki floresan lambaları açık bırakarak.
Gökyüzü ışığını alan üstü açık ya da cam kaplı setlerde.

Dekor içi lambalarla ışıklandırma; Bu yöntem heın tek başına hem başka yöntemlerle birlikte
uygulanabilir. İster bir lamba ister bir buzdolabı olsun, dekor içinde çalışan her şeye kullanımlı
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(practical) denir. Kullanımlı lambalar bulundukları hemen tüm setlerde rol alırlar, özellikle
gece sahnelerinde. Kara film türünde bunlar çerçeve içinde ışık kaynağı olarak temel
unsurlardan biri olmuştur hep.
Pencereden ışıklandırma; Eski stüdyo günlerinde setler tiyatrolardaki sofitalara benzer bir
düzenekte asılı lambalarla yukarıdan aydınlatılırdı. Bu yöntem günümüzde de uygulanıyor;
ama çekimler için gerçek mekanlar da cn az stüdyoda kurulan setler kadar kullanılıyor.
Duvardan duvara gerdirmeler kullanarak ya da başka yöntemlerle gerçek mekanda da geçici
sofıta düzeni kurulabilir. Ama genellikle mekanlarda ışıklandırma yerden yapılır, yani ayaklar
üstündeki lambalar kullanılır. Bu yöntem ışık sorununu çözer; ama daha birkaçının yanında
çalışma alanını lamba ayaklan ve kablolarla doldurmak gibi bir zorluk yaratır. Bu yüzden
birçok görüntü yönetmeni seti dışarıdan, yani pencerelerden, kapılardan ışıklandırmayı tercih
ederler. Bu yöntem aynı zamanda çok olağan bir doğal görünüm sağlar; pencereli odalarda
ışığın büyük bölümü bu pencerelerden girer.
Eldeki doğal ışıklandırma; Genellikle dış mekan için denir; ama duvarda, tavanda penceresi
olan ya da herhangi bir şekilde aydınlatılan odalar için de kullanılır. Genel olarak eldeki doğal
ışık terimi, bir mekanda var olan ışıkla çekim yapmayı belirtir. Bir üçüncü anlamı da şaka yollu
kullanıldığı zamankidir. Bir görüntü yönetmeni için elde bulunan tştğı kullanır dendiğinde,
çekimlerde ışık kamyonundaki bütün lambaları yaktıracağını belirtir.
Pencereler aynı zamanda bir kabus olabilir. Örneğin bir oyuncuyu pencere önüne yerleştirip
kamerayı da karşısına koyduğunuzda, oyuncunuz arkadaki manzaranın önünde kalacaktır.
Normal gün ışığında bu çok yüksek bir kontrast oluşturur ve ya dışarıya göre pozlayıp
oyuncuyu siluet yapmak, ya da pozu oyuncuya göre ayarlayıp dışarıyı aşırı pozlayarak uçurma
durumunda kalırsınız. Bunlardan sakınmanın yolları var elbette. Bunlardan biri oyuncuyu
güçlü bir ışıkla aydınlatarak pozunu dışarının pozu ile dengelemektir. Bunun için büyük bir
lamba gerekir ve sonuç pek doğal görünmeyebilir, ayrıca lambanın gün ışığına dengeli olması
gerekir. İkinci seçenek, pencerenin pozunu düşürmektir. Bunun en kolay yolu, pencereyi
jelatin yoğunluk filtresi (ND) ile kaplamaktır. Böylece dışarının pozunu bir, iki, üç, hatta dört
diyafram düşürebilirsiniz.
Gerekçeli Işık; Bir sahnede ışık dekor içi kullanımlı lambalar, pencereler, gökyüzü ışığı reklam
ışıkları gibi çerçeve içinde olanlar da dahil, pek çok kayna tan gelebilir. Kimi zaman da bunlar
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çerçeve içinde olduğu halde pozlamaya yetecek kadar güçlü ışık vermezler. Böyle durumlarda
bu ayna ar çerçeve dışından yapılacak ışıklandırmaya gerekçe sağlamış olurlar.
Lambayı beslemek; Çoğu zaman bir lambanın oyuncuyu aydınlatıyor gibi görünmesini isteriz;
ama herhangi bir nedenden dolayı bunu yapamayız. Lambanın parlaklığını oyuncuyu
aydınlatacak kadar yükseksek abajur bütünüyle uçar. Bazen oyuncu lambaya yeterli ışığı
alacak kadar yakın değildir. Bu durumlarda lambayı besleme tekniğini kullanırız. Bunun için
küçük bir lambayı oyuncuyu çerçeve içindeki lambadan gelen ışıkla aynı yönde
aydınlatabileceği bir yere koyarız. Bu lambanın ışığının da çerçevedeki lambaya uyacak
şekilde sert ya da yumuşak ve aynı renk sıcaklığında olması gerekir.

7.4. Gün Dış çekimler
Gün ışığında çalışmak sanıldığından daha zor olabilir. Kimi yapımcı ve yönetmenler var olan
doğal ışıkla çalışmanın daha çabuk vc kolay olacağım sanır. Bazen evet ama her zaman değil.
Kapalı havada (yumuşak ışık) çalışmak en kolayıdır.
Ama çıplak güneş ışığı altında çalışıyorsanız, onu kontrol etmek için devamlı dikkat etmeniz
ve ayarlama yapmanız gerekir. Güneş altında oyuncularla çalışırken birkaç seçeneğiniz vardır:
sert güneş ışığım dağılmak, dolgu ışığı kullanarak gölgeleri dengelemek, planlar için daha
uygun bir mekan ya da açı bulmak ya da planı gölgeye taşımak.
Dolgu Işığı; Gölgeleri aydınlatıp kontrastı düşürmek için reflektörler ya da lambalar kullanılır.
Reflektörün bir yüzü sert, öbür yüzü yumuşak yansıtıcıdır. Güneş hızla yer değiştirdiği için her
çekimden önce kıpırdatarak kontrol edilip yeniden ayarlanması gerekir. Bu yüzden her
reflektörün başında bir setçi bekler ve çekimden önce yansıyan ışığı yeniden ayarlar. Reflektör
taşıyan ayakların mutlaka ağır kum torbaları ile sabitlenmesi gerekir. Sahne aralarında
reflektörler ayaktan çıkartılır ve yüzeylerinin zarar görmemesi için çerçevenin yan tarafı
üzerinde yere oturtularak bir kenarda toplanır.
Bir başka seçenek güneş ışığını yumuşatmak ve kontrastını zayıflatmaktır. Yakın planlar için
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1.20x1.20 çerçeveye gerilmiş bir dağıtıcı filtre ışığı yumuşatabilir. Daha geniş planlar için
1.80x1.80, 2.40x2.40, 3.60x3.60, 6x6 hatta 6x12 metre boyutlarında ipek denen kumaş
dağıtıcılar vardır.
Sert güneş ışığı altında çalışmaktan kaçınmanın en basit ve genellikle en güzel yolu, gölgeye
sığınmaktır. Yönetmen sahneye esnek yaklaşabiliyorsa çekimi gölge bir alana taşımak
genellikle çalışmayı hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda çok daha güzel bir ışık elde edilir.
En iyi konum, gökyüzünden gelen ışığı engellemeyecek şekilde büyük bir binanın ya da ağacın
üstü açık gölgesine yerleşmektir. Bu alanda oyuncular en büyük yansıtıcı olan gök kubbeden
gelen ışıkla aydınlanır, zeminden ve çevreden yansıyan ışıklar da gerisini tamamlar. Bu
durumda tek tehlike, oyuncunun arkasında kalan arka plandır: Aradaki pozlama farkı birkaç
diyafram olacağından, çerçevenizi yaparken oyuncunun arkasında kalan alanın çıplak güneş
ışığı altında olmamasına özen gösterin.

7.5. Işıklandırma Araçları
Görüntü yönetmeni ve yönetmen, ışıklandırma araçlarının 1 u parçasının nasıl çalıştığını
bilmek zorunda değildir; ama her aracın gücünü, olanaklarını ve sınırlarını bilmeleri gereklidir.
İşe uygun olmayan ışık ve set malzemesiyle uğraşmak, büyük zaman kaybına neden olabilir.
Görüntü yönetmeninin önemli görevlerinden biri de yapılacak işe uygun malzemeyi sipariş
etmek ve onları verimli kullanmaktır. Film çekim lambaları yedi genel sınıfa ayrılır: HMl’lar,
tungsten fresneller, açıkağız tungstenler, floresanlar, ksenonlar(xenon), görüntü içi lambalar,
LED ışıklar ve sanganlar.

7.6. Gün Işığı Kaynakları
Işıklandırma araçları genel olarak gün ışığı dengeliler ve tungsten dengeliler olarak ikiye
ayrılır.
Gün ışığına dengeli lambaların çeşidi oldukça çoktur, HMI’lar, rengi düzeltilmiş floresanlar
ve LED lambalar bunlar arasındadır.
HMI lambalar, tungsten halojenlere göre üç-dört kat daha fazla ışık üretir; ama aynı güç birimi
başına %75 daha az elektrik harcar. Tungsten lambanın önüne renk sıcaklığını düzeltmek için
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mavi jelatin filtre konmuşsa, fark yedi misline çıkar çünkü mavi filtre (CTB) tayfın büyük
kısmını emer {Renk bölümüne bakınız). HMI lambalar enerjiyi ışığa döndürmekte daha etkili
olduğundan, aynı güçteki tungsten lambaya göre daha az ısı üretir.
HMI ampullerde tungstenden yapılmış iki elektrot, deşarj odacığında ark oluşturur. Tungsten
telden filamanı olan normal ampullerden farklı olarak HMI’lar bir elektrottan diğerine
atlayarak ışık ve ısı veren bir ark oluştururlar. HMI’ların renk sıcaklığı teknik olarak diğer
tungsten lambaların ya da güneşin renk sıcaklığını ölçer gibi ölçülemez çünkü (floresan gibi
diğer deşarjlı araçlarda da olduğu gibi) hafifçe eksik bir tayf üretirler. Gene de günümüzde
bütün sinema ve video ışık kaynakları için aynı ölçümler ve renk sıcaklığı ölçerler kullanılır.
HMI Lambaları Kullanma Kuralları
Lamba ayağı ile bir topraklama arasını volt-ohm ölçer ile ölçerek kaçak olup olmadığını
kontrol edin. Genellikle hafif bir kaçak vardır; ama 10 ya da 15 V’luk bir kaçak, olası bir
sorunun işaretidir.
Balastı kuru tutun. Islak yerlerde tahta ya da lastik takozlar üstünde yalıtın.
Ampullerde kir ya da parmak izi olmamasına dikkat edin. Ciltteki yağ ve asit camı etkiler ve
zayıf nokta yaratır. Lambaların çoğu yanında özel temizleme beziyle verilir.
Kablo fişinin ve lambadaki prizin kontaklarının temiz olmasına ı at edin. Kir direnci arttırır ve
soğumayı zayıflatır.
Ampuldeki meme ucu yukarı bakmalıdır. Aşağı bakacak olursa deşarj odasının içinde soğuk
nokta oluşabilir, içerdeki maddeler burada yoğunlaşarak ışığın renk sıcaklığının değişmesine
neden olabilir.
Belirtilen normal voltajın üstündeki gerilimlerde çalıştırmak, lambanın ömrünü kısaltır.
Aşırı uzun kablo kullanmak voltaj düşüşüne neden olur ve lambanın ateşlenmemesi ile
sonuçlanabilir.
Aşırı soğutma ya da doğrudan ampule gelen hava akımı, ampulün ısısının normal
çalışma ısısı altına düşmesine neden olur. Bu da ışığın renk sıcaklığını yükseltir ve CRI
derecesini düşürür.
Ksenon lambalar da HMI
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lambalar gibi balast kullanan gaz deşarj arklarıdır. Parlak parabolik aynası sayesinde lazere
benzeyen şaşırtıcı derecede doğrusal bir ışık huzmesi oluşturur. Tam spot konumunda ışığını
çok az kayıpla onlarca metre uzağa yollar. Ksenon lambalar, bütün lambalar içinde vat başına
lümen olarak en yüksek verimli olanıdır.
LED lambalar yeni ve çok kullanışlı olan LED (Light Emitting Diode – Işık Yayan Diyot)
lambalar kullandığı enerjinin yüzde doksanı ile ısı ve yalnızca yüzde onu ile ışık üreten
tungsten lambalara göre son derece etkilidir ve çok daha az ısı üretir. LED’ler her türden lamba
üretimine girdi bir PAR ya da fresnel lambanın uzun erimine ulaşabilen modelleri bile var.
Sahneye yakın kullanıldıklarında çok büyük üstünlükleri var. Boyları küçük olduğu için sette
pek çok yere gizlenebilirler, mekanlarda taşınmaları ve yerleştirilmeleri de çok kolaydır. Pil
ile çalışan birçok LED lamba modeli var. Kamera üstüne bağlamak elde tutarak kullanmak
gerektiğinde, elektrik olmayan yerler ya da bir kabloya bağlı olmak istemediğiniz durumlar
için çok elverişlidir.
Tungsten lambalar, evlerde kullandığımız lambaların kocamanlarıdır, hepsinde Edison un icat
ettiği tungsten telden filamanlar vardır. İki tür tungsten lamba vardır. Stüdyo tipi ve baby tipi.
Stüdyo tipi büyük boydur, baby tipi ise daha küçük, hafif ve portatif bir boydadır.
Fresneller mercekli lambalardır. Film endüstrisindeki lambaların çoğunda bu mercek vardır.
Dedo ve Leko gibi birkaç modelde düzlem-dışbükey mercek kullanılır. Fresnel mercek, hem
maliyeti c üşürmek hem de kalınlığı yüzünden aşırı ısınıp kırılmasını önlemek için
düzlemdışbükey merceğin kademeli halkalar biçiminde kalınlığının azaltılmış şeklidir. En
büyük boy fresnel lamba 20 kW’lıktır.

Par (Parabolik) Lamba; Par adı yansıtıcı tasın parabolik şeklinden gelir.
Parabol, bir kaynağın bütün ışığını toplayıp aynı yöne yönelten tek şekildir. Bütün par
lambaların önünde ışığı toplayan ya da dağıtan bir mercek vardır. Tungsten parların önündeki
mercek genellikle sabittir. Bunlar otomobil farlarına benzerler. HMI parların değişebilen
mercek seti vardır Bunlar ışığı çok geniş bir demetten çok dar bir demete kadar değişik
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şekillerde verirler. Par lambaların ışığı dar bir alanı aydınlatır ve denetlenmesi güçtür; ama pek
çok kullanım alanı vardır.
Par lambalar iki tipte üretilir. Sinema için üretilen Mole Richardson’un MolePar modelleri
sağlam ve yönlendirilebilir bir kafa içindedir. Önlerine tel kafes ve kepenk takılabilir. Tiyatro
için üretilen daha zayıf modellere ‘par can’ denir.
HMI PAR lambalar 18 ve 12 kW’den 1,2 kW, 575 ve hatta 200 W güçlerde üretilir. Büyük
birimler son derece güçlüdür. Küçükler kolayca yerleştirilebilir; ama büyükleri vc onların
ayaklarını taşımak başlı başına bir iştir. HMI PAR lambalarda tungstenlerden farklı olarak on
mercekler değiştirilebilir ve spot, orta yaygın, geniş yaygın ve çok geniş yaygın ışık elde
edilebilir. Tungsten PAR’larda olduğu gibi ışık huzmesi oval biçimlidir ve bu lambalar
muhafazaları içinde döndürülerek istenildiği gibi ayarlanabilir. HMI PAR’lar ısmarlandıkları
firmadan kendilerine ait mercekleriyle birlikte gönderilir.

7.7. Yumuşak Işıklı Lambalar
Yumuşak ışıklı stüdyo lambaları, içinde 1000 ya da 1500 W’lık bir y.ı da birkaç ampulün
yandığı, içi beyaza boyalı, büyük istiridye kabuklarına benzer reflektörlerden oluşur.
Reflektörden yansıyan çok dağınık, yaygın, yumuşak bir ışık verirler. En küçüğü 1 kW’lık
stüdyo soft (750 soft olarak da bilinir), en büyüğü de içinde tek tek yanabilen sekiz adet ampul
bulunan 8 kW’hk ‘Stüdyo soft’tur.
Bütün soft lambaların bazı temel sorunları vardır: Çıkış gücü olarak etkileri çok zayıftır,
hantaldır ve zor taşınır, yumuşak ışık veren bütün kaynaklarda olduğu gibi ışığın denetimi
zordur. Reflektörden yansıyan ışık yumuşaktır; ama rastgele dağılım yüzünden ışık biraz
sevimsizdir.
Işığın çiğliği yüzünden bazıları yakın portre çekimlerinde bunların önüne dağıtma filtresi
koyarlar. Stüdyoda geniş bir yumuşak ışık kaynağı yaratmak için en kolay ve pratik yol, büyük
bir çerçeveye gerilmiş 216 filtre arkasında bu yumuşak lambaları yakmaktır. Yumurta kafesi
şeklindeki panjurlar, yanlara kaçan ışığı biraz daha denetim altına alır. Soft lambalar yumuşak
ışık verdiği için en çok televizyon stüdyolarında kullanılır. Günümüzde televizyon haber
stüdyolarınca bu lambaların yerini Kino Flo birimler aldı, böylece stüdyonun klima masrafı
azaldı. Rengi düzeltilmiş floresan lambalar az ısı yaydığı, için lambaların 24 saat yandığı bu
131

stüdyolardaki ısınma sorunu azaldı, 'favandaki madeni raylara asılı olduklarında hantallıkları
bir sorun yaratmaz.
Rengi düzeltilmiş floresan tüpleri son yıllarda çok kullanılmaya başladı. Üretiminde Kino Flo
firmasının başı çektiği lambalar çok hafif derli toplu ve kolayca taşınabilir şeyler. Gerçekten
yumuşak bir ışık yaratmak zordur ve çok zaman ister; lambaların ışığı geniş beyaz bir
yüzeyden yansıtılır ya da büyük dağıtıcı filtrelerin ardından güçlü lambalar yakılır. Her iki
yöntem de hem çok yer kaplar, hem de denetlemek için bir sürü bayrak kullanmak gerekir. Bu
lambaların avantajları arasında, tungsten ya da HMI lambalara göre çok daha az ısı yamalarıdır.
Bu yüzden televizyonlarda haber ya da program stüdyolarında yaygın olarak kullanılır.
Leko; Elips biçimli reflektörlü spot (ERS), aslında tiyatrolarda kullanılan bir lambadır; ama
yerdiği ışık plakalarla çok etkili şekilde denetlenebildiğinden, küçük ışık efektleri için film
setlerinde sıkça kullanılır. Tiyatroda leko denen bu lambaların film setlerinde adı Source
Fours’dur. Source Fours lambalar Electronic Theater Control firması tarafından üretilir.
Plakalar merceğin tam odak noktasına yerleştirildiği için ışık istenildiği gibi „et bir şekilde
maskelenebilir ve değişik şekilli plakalar kullanarak istendiği gibi bir ışık lekesi elde edilebilir.
Balon ışıklar, gece dış çekimlerde güçlü ve esnek kullanışlı, yeni geliştirilmiş ışıklandırma
araçlarıdır. Işık kaynağı HMI ya da tungsten olabilir. Geniş alanlar için yumuşak bir gene dolgu
ışığı verirler. Eıı büyük avantajı, bir vinç ya da iskeleye göre daha kolay saklanabilmeleridir.
Kurulması da kolaydır. Jelatinle kaplanması çok zaman alır ve pahalıya çıkar. Balon ışık
kullanırken rüzgâr önemli bir etkendir.
Elde tutulan ve aküyle beslenen birimlere genelde “sangan” (sungun) denir. İki genel türe
ayrılır: tungsten ve HMI. Tungsten sanganlar 12 ya da 30 V’la çalışır ve kemer akülerden
beslenir. Bazıları özellikle bu iş için tasarlanmıştır, bir kısmı da kablosu ve ampulü
değiştirilmiş normal taslardır. Tungsten bir sangan normal olarak 20 dakika süreyle yanar.
HMI ampullü sanganlar gün ışığına ayarlıdır ve tungsten olanlara göre daha etkilidir.

Gün dış sahne ışığına üç tür yaklaşım olabilir: Brüt ark ya da HMI gibi büyük birimlerle dolgu
ışığı sağlamak, mevcut ışığı reflektörlerle yansıtmak, kontrastı denetleyebilmek için sahneyi
geniş ipeklerle (şimera) örtmek. Bazen bu tekniklerin birkaçı bir arada kullanılır.
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Kullanılan bir ışık varsa, onu denetlemek gerekir. Kepenklerle yapılanların dışına çıktığınızda,
iş setçilerin alanına girer. Set malzemesi çok çeşitlidir, ama ışık denetimi alanında üç temel
grupta toplanır: Gücü azaltma, gölgeleme, dağıtma.
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BÖLÜM SONU SORULAR
1. Bir görüntüde doku, hava, ton ve pozlamanın oluşmasında …......... rolü büyüktür.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) ışığın
B) dekorun
C) yönetmenin
D) rejinin
E) kameramanın
2. Kameranın tüm ton basamaklarını kaydedebilmesini sağlamak için kamera ayarlarının
özel bir …....... yapılması gerekir.
A) çubuk yardımıyla
B) objektifle
C) test kartonuyla
D) reflektörle
E) lens filtresiyle
3. Renk dengesi oluşturmada en yaygın kullanılan iki yöntemin uygun Kalvin değerleri
hangi şıkta doğru verilmiştir?
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 3200 K - 5600 K
B) 7200 K – 3200 K
C) 5600 K - 7200 K
D) 5200 K – 3200 K
E) 5600 K – 5500 K
4. Objektif yönünden gelen ışık konunun yapısını olduğu gibi dokusunu da belirsizleştirir. Çünkü
konunun dokusunu …...... yardımıyla görürüz.
A) filtreler
B) gölgeler
C) nesneler
D) açılar
E) planlar

5. İyi bir ışıklandırma doğru bir …............. yoluyla etkili olur.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) kamera kullanımı
B) filtre
C) renk paleti
D) netlik ayarı
E) pozlama

6. İtibari pozlamanın diğer adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ters
Yansımalı
Nominal
Çapraz
Düzensiz
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7. Ana ışığın aydınlatmadığı alanlardaki gölgeleri aydınlatan ışık aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A.
B.
C.
D.
E.

Dolgu ışığı
Kontür
Sıyıran ışık
Yan ışık
Tepe ışığı

8. Güneşten ya da fresnel lamba gibi küçük bir kaynaktan gelen, keskin, belirgin

gölgeler oluşturan ışığa …………… adı verilir.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yumuşak ışık
Ortam ışığı
Tepe ışığı
Sert ışık
Dolgu ışığı

9. Sahnedeki bir pencere, lamba şömine vb. kaynaktan geliyor
görünen ışığa …………. adı verilir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
Mekan ışığı
B.
Gerekçeli ışık
C.
Bol ışık
D.
Az ışık
E.
Yumuşak ışık

gibi

10. Görüntü yönetmenlerinin yüksek hızlı yeni negatifler ve HD kameraların gölgeyi de
“görme” yeteneklerinden yararlanmaya başladıklarından beri ……… giderek daha az
kullanılır oldu.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yumuşak ışık
Gerekçeli ışık
Dolgu ışığı
Yansıma ışık
Kontür

1-A 2-C 3-A 4-B 5-E 6-C 7-A 8-D 9-B 10-C
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8. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar Kavramlar
Çözünürlük, tanım, sayısal, analog
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8. YÜKSEK TANIMLI VE STANDART TANIMLI VİDEO
Standart tanımlı (SD) video, televizyonun icadından beri kullanılan videodur. Amerika
Birleşik Devletler'inde NTSC (National Television Stand Committee - Ulusal Televizyon
Standartları Komitesi), Avrupa ve daha birçok yerde PAL (Phase Alternating Line - Evre
Değiştirme Satırı) sistemi kullanılır. Secam ise, Fransa’da ve eskiden Rusya’da kullanılan bir
başka sistemdir. NTSC sistemde her kare yukarıdan 525 tarama satırı vardır ve saniyede
yaklaşık 30 kare geçer.
PAL sistemde ise 625 tarama satırı vardır ve saniyede 50 kare geçer. ABD, Meksika ve
Kanada’da NTSC sisteminin yerini artık (Advanced Tclevision Standards Committee Gelişmiş Televizyon Standartları Komitesi) sistemi almaktadır.
Standart tanımlı video yavaş yavaş yerini yukarıdan aşağı satır sayısı 720 ile 1080 arasında
değişen Yüksek Tanımlı videoya bırakarak pek yakında tarihe gömülecektir. Bu satır sayıları
televizyon alıcılarının görüntüleme standardıdır. Çekimde ise bazı kameralar (bunlara bazen
Süper Yüksek Tanımlı deniyor) daha da yüksek çözünürlük sunuyor ve evlerde ya da
salonlarda izlenebilmek için görüntüdeki çözünürlüğün azaltılması gerektiğinde bile sonuç çok
daha üstün oluyor. Yüksek Tanımlı video HDCAM, HDCAM-SR, DVCPRO HD, D5,
XDCAM HD, HDV, AVCHD, 2K ve 4K gibi birçok format sunmaktadır.

8.1. Örneksel (Analog) ve Sayısal (Dijital) Video
Sayısal sinema videonun bir türüdür; ama bütün videolar sayısal değildir; sayısal videodan
önce örneksel video vardı. Zamanında fazla bir etkisi olmadıysa bile Örneksel Yüksek Tanımlı
video 1970’li yılların sonlarında ortaya çıkmıştı. Yüksek Tanımlı, Sayısal Yüksek Tanımlı
biçimini alana kadar profesyonel yapımlarda kullanılan bir yöntem olamadı. Video hakkında
ele aldığımız konuların pek çoğu Standart Tanımlı, Yüksek Tanımlı ve öbür formatlar için de
geçerlidir. Standart Tanımlı örneksel ya da sayısal olabilir. DV, DVCam ve MiniDV sayısal
video kullanır. DigiBeta çok yüksek nitelikte bir standart Tanımlı sayısal video formatıdır.
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8.1.1. Örneksel (Analog) Video
Örneksel video ömrünü tamamlamak üzere olsa bile, tarihe bir göz atmak videonun sayısal
çağda nasıl çalıştığım anlamamıza yardıma olabilir. İcadından sonra son elli yılın büyük
bölümünde video örneksel biçimdeydi. Bilgisayarların icadından, hatta transistor ve
yongalardan (çip) önce bile elektrik geriliminde voltaj değişimlerini algılayan vakum tüplerle
video yapılıyordu. Mekanik olduğu başlangıç dönemi dışında ilk video-televizyonlar bu temel
ilkeye dayanıyordu. Video algılayıcının (yonga ya da tüp) ürettiği voltaj, görüntüdeki
parlaklığa göre iniş çıkışlar yapar.
Örneksel (Analog) “başka bir şeyi temsil eden bir şey demektir. Mesela, bir saatin akrep ve
yelkovanı “zaman’ değildir, zamanın örneksel temsilidir. Örneksel videoda bir görüntü voltaj
değişiklikleri ile temsil edilir. İşe yarayan bir yöntemdir; ama bir sorunu vardır: Her kopya
yapışta sonuç asıldan kötü olur. Tıpkı yaptığınız bir fotokopinin aslı kadar iyi olmayışı gibi.
Ayrıca bir sorun daha vardır. Bilgisayarlar örnekseli işleyemez.
8.1.2. Sayısal (Dijital) Video
Sayısal videoya dönüştürme yalnız görüntü oluşturmada değil, kurgu, görüntü işleme,
depolama, salon gösterimi ve televizyon yayınında da geniş kullanım alanına sahiptir.
Sayısal nedir? Bir görüntüyü, bilgisayarın okuyabileceği şekle, yani sıfırlar ve birlere
dönüştürmektir. Objektifin görüntü düzleminde oluşturduğu görüntü esas olarak hâlâ
örnekseldir. Eğer birlere ve sıfırlara dönüştürülmezse, bilgisayar onun ne olduğunu anlayamaz.
Sayısal video için kamerada bir örnekselden sayısala dönüştürücü bir parça vardır. Ve çıkışa
sayısal sinyal verir.

8.2. Video Algılayıcı Türleri
Sayısal videoda tıpkı filmde olduğu gibi objektifin üzerine düşürdüğü aydınlık ve karanlık
lekeleri kaydedip sonra yansıtacak bir ortama gerek vardır. Sayısal videoda bu işlevi elektronik
algılayıcılar üstlenir.
Yaygın olarak kullanılan iki tür video algılayıcı vardır. CCD( Charge-CoupledDevice-Yükten
bağlaşımlı aygıt) ve CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor-Tümleyici metal
Oksit Yarı İletken). Her iki türün de kendine özgü avantajları vardır.
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CCD’ler genellikle içerdikleri piksellerin megapiksel ya da milyonpiksel sayısı ile belirtilir.
CMOS algılayıcılar ise daha az parazit (noise) oluşturma özelliğine sahiptir.
Görüntü kaydında iki yöntem kullanılır. Üç Yonga ve Bayer Fitre. Yüksek nitelikli profesyonel
sayısal kameralarda (HD) sayısal fotoğraf makinalarına benzer tek algılayıcı giderek daha fazla
kullanılmaktadır. Bunlar 35 mm film karesi boyutunda hatta daha da büyük olabilmektedir.
Görüntü tıpkı film karesi üzerine yansıtılır gibi tek bir geniş algılayıcı üzerine
düşürülebilmekte ve kameralarda PL (Arriflex tipi), PV(Panavision tipi) objektif bağlama
düzenekleri kurulabilmektedir.
Tek yongalı modelde üç renk kanalının (kırmızı, yeşil, mavi) ayrı ayrı kaydedilebilmesi
gerekir. Bunun bir yolu, Bayer Filtre kullanmaktır. Fitrelerin sıralaması Yeşil, Kırmızı, Yeşil,
Mavi düzenindedir. Filtrelerin yarısını insan gözünün algılamasındaki hakim renk olan Yeşil
oluşturmaktadır. Alan derinliği büyük ölçüde görüntü düzlemindeki çerçevenin boyutuna
bağlı olduğundan, büyük algılayıcılar bu kameralarda da 35 mm kameralarda olduğu gibi sığ
alan derinliği elde edilmesini sağlamaktadır.
Üç yongalı kameralar prizmaya bağlantılı olarak 1/3, 1/2 ya da 2/3 inç algılayıcılar kullanır.
Prizma bloku gelen görüntüyü üç ana renge ayırır ve bunların her biri ayrı algılayıcı tarafından
yakalanır. Üç yongalı kameralar renk açısından üstünlüğe sahiptir; ama geleneksel değişmez
odaklı sinema objektiflerini kullanmalarını engelle- yen optik tasarım sorunlar, vardır. Gerçi
bunlar için özel olarak bazı değişmez odaklı objektifler üretilmiştir. Yine de 35 mm filmdekine
benzer alan derinliği yaratabilmek için çeşitli adaptörler kullanmak gerekir. Bu adaptörler de
netlik ve ışık kaybına yol açabilir.

8.3. Sayısal Video
Sayısal videonun çeşitli türleri vardır. DigiBeta, DV, DVCam, DVCPro, MiniDv vb. Bunlar
sıkıştırma yöntemi, kayıt formatı, bant hızı ve bant kaset boyu bakımından farklıdırlar. Video
sinyalini sayısala çevirme açısında ise aynıdırlar.
Video kamera formatlarının nitelik ve mühendisliklerinde böylesine hızlı gelişmeler
yaşanmasının bir olumsuz yanı, kamera ve öbür araçların nispeten hızla demode olmalarıdır.
Kimi kameramanların kendi 16 ya da 35 mm kameraları vardır. Yıllar önce üretilmiş olan bu
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kameralar bugün de ilk yapıldıkları zamanki kadar, hatta filmler sürekli geliştiğinden, belki
daha da iyi film çekiyorlar.
Bazı kameralarda objektif değiştirme imkanı vardır ve video objektifleri de giderek
gelişmektedir; birçok kamerada film objektiflerinin takılabileceği kilit sistemi vardır. Video
algılayıcılarının boyutu ve niteliği yalnız görüntü kalitesi değil, netlik için de önemlidir:
Alıcıların boyu küçüldükçe, alan derinliği artar. İlk bakışta bu iyi bir şey gibi görünebilir; ama
alan derinliğinin önemli bir öykü anlatma aracı olduğunu unutmayın. Çok fazla alan derinliği
bu önemli aracı kullanma olanağını sınırlar, hatta yok eder.
Standart tanımlı video BetaCam, DigiBeta, DV, VHS ve daha birçok kamera ile çekilebilir.
Bunların kimisi örneksel (analog) kimisi sayısaldır (digital). Bu konuda herhangi bir sorun
yok; ama örneksel ve standart tanımlı videonun son günleri yaklaşıyor: Sayısal Yüksek
Tanımlı çok fazla üstünlük sunuyor. DV (sayısal video) kameralar ve DigiBeta’lar (yüksek
nitelikli sayısal profesyonel format) standart tanımlı videoyu sayısal olarak kaydeder. Standart
Tanımlı Sistemde 525, Avrupa’daki PAL sistemde 625 satırdır, üstelik satır ar tipik alıcılarda
izlenemezler, görüntü alanı dışındadırlar.
Yüksek tanımlı videoda temel olarak satır sayısı 525/625 (NTSC/PAL) üzerinde olan videodur.
Her karede 720 satır olan 720 HD vardır. Bu da 720P (Prograssive-aşamalı) ya da
720(Interlacegeçmeli) olabilir. Geçmeli videoda her kare monitörde monitörde iki kere taranır:
Önce tek sayılı satırlar, sonra çift sayılı satırlar. Aşamalı (progressive) videoda ise her karede
yukarıdan aşağı tüm satırlar bir kerede taranır. Yüksek tanımlı (HD) kameraların birçoğu 1080
satır aşamalı ya da geçmeli çekim yapar. HD kameraların çoğu filme benzer görüntü
oluşturmak için
24 kare/saniye ya da 25 kare/saniye (Avrupa için) ya da uzun süreden beri video standardı olan
30 kare/saniye hızlarda çekim yapabilir.

8.4. Çekim Formatları
Sayısal formatlar ya yatay ve dikey satır (piksel satırları) sayısı (1080x1920 veya 720x1280
satır özelliği genellikle 1080 ve 720 olarak belirtilir) ya da yatay piksel satırı sayısı (2K ya da
4K gibi) ile belirtilir.
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Profesyonel alanda 2K ve 4K kayıt hızla yüksek tanımlı standardı haline gelmekte. 2K
görüntüde yatay olarak 2048 (2K ya da 2x1024) piksel vardır. 4K görüntüde boydan boya 4096
ya da 4x1024 piksel vardır. Kıyaslamak için söylersek HDCam (Sony formatı) genellikle 1080
ile çeker. 2K formatta çözünürlük bundan biraz daha yüksek, 4K formatta ise dört katıdır.
Kamera algılayıcılarının hepsi aynı çerçeve oranında olmadıkları için dikey piksel sayıları
farklıdır. “K” kiloyu (bin) belirtir ve 1024 rakamı da ikili koddan gelir.
1080 standardından daha yüksek çözünürlükteki bu video formatlar 2K, 4K, 5K, 8K olarak
tanımlanır. Bazı kimseler bu yüksek çözünürlüklü formatlara Süper High Def adını verir.
Bunun, bir video formatı farklı bir biçimde tanımlama yolu olduğunu unutmamak gerekir. 720
ve 1080 dikey olarak ölçülen video satırlarını gösterir. Format deyimi ya kamera tipini (HD,
DV, film vb.) ya da çerçevenin biçimini (çerçeve oranını) belirtir. Birçok HD video kamerası
birçok değişik çerçeve oranında çekim yapabilir.

8.5. Sayısal Sıkıştırma
Sayısal sinema kameraları saniyede yüzlerce megabayta varan çok büyük miktarda veri
üretebilir. Böylesine muazzam veri akınım kullanabilmek için hemen tüm kameralar ve
bunlara bağlı kayıt aygıtları bir tür sıkıştırma yöntemi uygular. Kayıt ve depolama için video
dosyalarını daha yoğun hale getirmek amacıyla yarı profesyonel (Prosumer) kameralar
genellikle büyük ölçüde sıkıştırma uygular. Bu işlem çekilen görüntüleri küçük bilgisayarlarda
bile rahatça işleme olanağı sağlarken, bunun bedeli görüntü kalitesi ile ödenir. Yazılımlar da
sürekli olarak yüksek tanımlı işleme yeteneklerini geliştirmektedir.
Kayıpsız sıkıştırma yöntemi veriyi, özgün verinin her bir baytını yeniden oluşturabilecek
şekilde sıkıştırılabilen yöntemdir. İşlemi, artık bilgileri silerek gerçekleştirir. Örneğin,
görüntünün bir alanı saf beyaz. Sayısal kodlamanın normal olarak uzun bir sıfırlar listesi
oluşturacağı bu durumda sıkıştırma burada 5000 sıfırlı bir dizi var anlamına gelen bir kod
yazarak binlerce bit yerine birkaç bitlik veri kullanır. Kayıplı sıkıştırma yönteminde çok daha
yüksek sıkıştırma oranları kullanılabilir.
Bu yöntemde bilgi atılarak çok basit sinyaller oluşturulur. Bu yöntem insanın algılama
sınırlarını hesaba katarak yalnızca gözün algılayamayacağı bilgileri atar. Kayıplı sıkıştırmanın
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attıklarını göz görmüyor olabilir ama bu kesiklik yapım sonrasında ve sonraki nesil
kopyalamada sorunlar çıkartabilir.
Renk Parlaklığı, Renk Uzayı, Renk Örneklemeleri
RGB Renk uzayında her bir pikseldeki renk değeri ayrı kanallar olarak saklanır. Örneğin 8 bit
bir videoda her bir piksel için 3 byte (8 bit x 3 kanal) renk değeri saklanır. RGB renk uzayında
ayrıca bir parlaklık bilgisi yoktur. Bu nedenle renk ve parlaklık bilgisini birbirinden ayrı
sıkıştırmak mümkün değildir.

RGB Renk uzayında her bir pikseldeki renk değeri ayrı kanallar olarak saklanır. Örneğin 8 bit
bir videoda her bir piksel için 3 byte (8 bit x 3 kanal) renk değeri saklanır. RGB renk uzayında
ayrıca bir parlaklık bilgisi yoktur. Bu nedenle renk ve parlaklık bilgisini birbirinden ayrı
sıkıştırmak mümkün değildir.
RGB Renk uzayında her bir pikseldeki renk değeri ayrı kanallar olarak saklanır. Örneğin 8 bit
bir videoda her bir piksel için 3 byte (8 bit x 3 kanal) renk değeri saklanır. RGB renk uzayında
ayrıca bir parlaklık bilgisi yoktur. Bu nedenle renk ve parlaklık bilgisini birbirinden ayrı
sıkıştırmak mümkün değildir.
RGB gibi tam anlamıyla bir renk uzayı değildir, RGB renk uzayını göstermenin farklı bir
yoludur. Bu yöntemde renk bilgisi (chroma), parlaklık bilgisinden (luma) ayrıldığı için
bağımsız işlemlerle farklı oranlarda sıkıştırılabilir.
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İnsan gözü, gördüğü resimdeki siyah/beyaz tonlamayı, yani parlaklık bilgisini (luminance)
daha öncelikli algılarken, renk bilgisine aynı derecede hassas değildir. Bu nedenle parlaklık
bilgisine göre daha çok tolere edilen renk bilgisi daha yüksek oranda sıkıştırılarak kullanılan
bant genişliği düşürülebilir.
Luma (Y’) bilgisi bir resimdeki gamma-sıkıştırılmış renk kanallarının, yani R’, G’ ve B’
değerlerinin ağırlıklı toplamı ile elde edilir ve Y’ ile gösterilir. Resmin renk kanallarının farklı
ağırlıklara sahip olmasının sebebi insan gözünün farklı renklere karşı farklı olan
hassasiyetleridir.

ITU

(International

Telecommunication

Union)

Uluslararası

Telekomünikasyon birliği standardına göre Y’=0.299R’ + 0.587G’ + 0.114B’ formülü ile
hesaplanır.
Cb (U) ile gösterilen bu değer, RGB imajın gamma sıkıştırılmış B’ (Blue: Mavi) kanalındaki
bilginin Y’ ile olan farkını içerir (U = B’-Y’). ITU standardına göre Cb=-0.169R – 0.331G
+0.499B + 128 şeklinde hesaplanır.
Cr (V) ile gösterilen bu değer, RGB imajın gamma sıkıştırılmış R’ (Red: Kırmızı) kanalındaki
bilginin Y’ ile olan farkını içerir (V = R’-Y’). ITU standardına göre Cr=0.499R – 0.418G 0.0813B + 128 şeklinde hesaplanır.

Luma bilgisinden ayrı kullanılan renk bilgisi genelde bant genişliği tasarrufu için örnekleme
yolu ile düşürülür. Kullanılan örnekleme oranları J:a:b şeklinde “:” karakteri ile ayrılmış üç
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değer olarak ifade edilir. (Alpha bilgisi içeren bir formatsa J:a:b:Alpha kullanılır. Örneğin
4:4:4:4)
Örneklemenin gösterildiği yazım şekli formatta kullanılan Y/Cb/Cr için ayrılan bant
genişliğini doğrudan ifade etmez. (4:2:0 videoda hiç Cr yok gibi bir sonuç çıkarılmamalı)
Örnekleme oranı J sayısı kadar (genelde 4 kabul edilir) pixel eninde ve 2 pixel yüksekliğinde,
8 pixel içeren bir dörtgen alanı referans alır.

J: Referans alanının eni ( genelde 4 )

a: Örneklemenin ilk sırasındaki renk bilgisi içeren pixel sayısı.

b: Örneklemenin ikinci

sırasındaki pixellerdeki renk bilgisi içeren pixel sayısı.
Yani 4:2:0 formatındaki bir videoda ilk 8 pixellik bir örnekleme alanının ilk satırında 2 renk
bilgisi içeren pixel vardır. İkinci satırda renk bilgisi olmaması ilk satırdaki bilginin alt değer
için de kullanılacağını ifade eder.

4:4:4

Örnekleme olmaksızın tüm kanallar tam çözünürlükte bilgi içerir. Sinema post

prodüksiyon, yüksek kalite film tarama gibi kalitenin ihtiyaç olduğu alanlarda tercih edilir.
4:2:2

Pek çok üst seviye yayıncılık formatında kullanılır. Yatayda tam renk bilgisi

çözünürlüğü, dikeyde ise yarı renk bilgisi çözünürlüğü içerir.
4:2:0 Yatayda ve dikeyde yarı çözünürlük içerir.
İnsanın görme sistemi parlaklığa renkten daha fazla duyarlı olduğu için düşük çözünürlüklü
renk bilgileri yüksek çözünürlüklü parlaklık (luma) bilgisi ile kaplanabilir. Böylece hem renk
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hem parlaklık bilgilerinin tam çözünürlükle örneklendiği görüntüye çok benzer bir görüntü
oluşturulabilir.
AVI: Audio Video Interleave baş harflerinin kısaltılmış şeklidir. Microsoft’un Windows
standartlarındaki video formatıdır.
Divx: Digital Video eXpress’in kısaltılmış şeklidir. DivX, MPEG-4 teknolojisi tabanlı bir
dijital video sıkıştırma formatıdır. Disney, Dreamworks, Paramount ve Universal dahil olmak
üzere birçok büyük Hollywood şirketleri tarafından önplana çıkarılan DVD-ROM formatını
ifade eder.
DivX HD: Yüksek Çözünürlüklü (HD) DivX formatını belirtir. DivX HD altı kanallı, 5.1
Dolby Digital Surround ses desteği ve 4Mbps de 720p HD çözünürlükte video sağlar. DivX
HD içerik PC ile veya DivX HD destekli DVD oynatıcı ile HD olarak izlenebilir.
MPEG: Moving Picture Experts Group olarak bilinen MPEG, ISO nun çalışan bir grubudur.
MPEG genellikle Windows, Indeo ve QuickTime gibi video formatlarından daha iyi kalitede
video üretir. MPEG videoları işlemek için öncesinde playerların ilgili kodekleri barındırması
gerekir. MPEG algoritmaları, video sinyalini küçük bit grupları şeklinde sıkıştırarak iletmekte
ve kolayca decode edilebilmektedir. MPEG kodlamadaki temel mantık; bir frame’in ana
frameden sadece farklı olan kısımlarının yüksek oranda sıkıştırılmasıdır. Yani iki resim
arasında sadece değişen kısımlar

(I-frame, P-frame) not edilmektedir. Sıkıştırılarak

kodlanan bu video sinyali Discrete Cosine Transform (DCT) tekniği kullanılarak kodlanır.
Başlıca MPEG standartları aşağıdakileri içermektedir:
MPEG-1: MPEG-1 standardının en yaygın uygulamaları (352x240) @ 30fps çözünürlüğü ve
hızında video sağlar. Bilinen
VCR videoların kalitesini biraz altında video kalitesi üretir.
MPEG-2: Tam CD kalitesinde ses ile 720x480 ve 1280x720 @ 60 fps çözünürlüğü ve hızında
video sağlar. NTSC standardı dahil olmak üzere yaygın TV standartlarını ve hatta HDTV de
kullanılır. MPEG-2 standardı DVD-ROM tarafından da kullanılır. MPEG-2 birkaç GB içine 2
saatlik video sıkıştırabilir.
MPEG-3: HD TV ler için tasarlandı fakat MPEG-2 bu standardın yerini almıştır.
MPEG-4: Bir grafik ve video sıkıştırma algoritması olan MPEG-4, MPEG-1,2 ve
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Apple QuickTime teknolojisine dayanır. Wavelet tabanlı MPEG4 dosyaları JPEG veya QuickTime dosyalarından daha küçük olduğundan daha dar bir bant
genişliği üzerinden video ve görüntüleri aktarılabilmektedir.
MPEG-7: Gerçekte Multimedya İçerik Açıklama Arayüzü olarak bilinen MPEG-7 multimeda
içeriğini tanımlamak için ayarlanmış bir araç durumundadır. MPEG7 spesifik bir uygulama
için tasarlanmamıştır.
MPEG-21: Diğer MPEG standartlarının aksine sıkıştırma bir çeşit kodlama metodu
sunmaktadır. MPEG-21 video içeriğin tanımlanmasını sağlayan bir standart olmasının yanı
sıra içeriğe erişme, arama, depolama ve içerik telif haklarının korunmasını sağlar.
XviD: Açık kaynak kodlu bir MPEG-4 video kodeğidir. XviD diğer ticari video kodeklerine
alternatif olması için çıkarıldı. XviD codec, filmin uzunluğuna bağlı olarak DVD kalitesindeki
videoyu bir veya iki CD’ye sığacak şekilde sıkıştırmaya olanak verir. XviD videoları oynatmak
için önceden bilgisayarınıza XviD codec'i yüklemeniz gerekir.
QuickTime: Apple computer tarafından geliştirilen bir video ve animasyon sistemidir. QuickTime,
Macintosh işletim sistemine gömülmekte, video ve animasyon içeren Mac uygulamalarında
kullanılmaktadır. PC'ler QuickTime formatındaki dosyaları çalıştırabilmektedir fakat öncesinde ilgili
sürücünün yüklenmesi gerekir. QuickTime Cinepak, JPEG ve MPEG dahil olmak üzere birçok
kodlama formatlarını destekler. QuickTime AVI formatının da dahil olduğu diğer video formatındaki
standartlar ile rekabet halindedir.

DVD VR: DVD Video Recording doğrudan diske düzenlenebilir bir DVD film üretmeye
olanak veren DVD kayıt formatıdır. DVD-VR formatları, yeni video eklemek, menüleri
değiştirmek, alt gruplar eklemeye olanak verir. DVD-VR teknolojileri ağırlıklı olarak üst
seviye ev DVD kaydediciler mevcuttur.
DVD VR formatları:
·

DVD+VR (DVD+RW diskler ile kullanmak için)

·

DVD-VR (Hem DVD-RAM hem de DVD-RW diskler ile kullanmak için)

DVD-Video: Dijital filmlerinizi tam boy göstermek için kullanılan video formatıdır.
DVDROM’ların aksine, Dijital-Video formatı Content Scrambling System (CSS) sahip olup
disk kopyalamaya engel olmaktadır. Bu da bugünün DVD-ROM playerlarının şifrelenmiş
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diskleri çözmek için bir yazılım veya donanım yükseltmesi yapmadan DVD-Video diskleri
oynatmayacağı anlamına gelmektedir.
WMV: Windows Media dosya formatıdır.
WMP: Windows Media Player dosya formatıdır.

VOB: Video Object’in kısaltması olan VOB bir DVD video dosya formatıdır. VOB yapısal
olarak video, ses ve alt yazıları birleştirmek için birkaç tane multiplex içermektedir.
3GP: Cep telefonlarındaki video streamlerinin daha hızlı ve akıcı oynatılması için daha az
depolama ve band genişliğine sahip olan MPEG-4(MP4) formatının basitleştirilmiş biçimidir.

RAW: Yüksek tanımlı kamera ve kayıt sistemlerinin çoğunda sahne bilgileri, kameramanın tercihine
göre ayarlandığı kamera elektronik devreleri tarafından sıkıştırılır ve işlem görür. Kayıttan önce
belirlenen tercihlerin etkileri sahne kaydedildikten sonra değiştirilemez. RAW formatta kayıt yapan
kameralarda görüntüyü değiştirecek işlemler ez aza indirgenmiştir. Bu sistemde video algılayıcılardan
gelen ham veriler kaydedilir. Pek çok sayısal fotoğraf makinesi de RAW görüntüler oluşturur ve bunlar
niteliği düşürebilen sıkıştırma işlemi görmediği için daha üstün kabul edilir.

RAW dosyaları çekilmiş ama işlenmemiş dijital fotoğraf dosyalarıdır. Negatif film kullanılan
dönemde, RAW’ı pozlanmış ama henüz karanlık odada işlenmemiş negatif film olarak da
düşünebilirsiniz. Bu benzetmeden yola çıkarak RAW dosyaları aynı zamanda dijital negatif
olarakta adlandırılmaktadır. Kısacası RAW, dijital fotoğraf makinelerinin negatifi olarak
tanımlanır. JPEG formatındaki dosyalar ise çekilmiş ve işlenmiş fotoğraflardır.
RAW dosyaların uzantıları “.RAW” biçiminde değildir. Birçok marka RAW dosyaları için
değişik uzantılar kullanmaktadır. Hatta RAW dosyanın içeriği aynı markanın farklı model
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fotoğraf makinelerinde değişiklik gösterebilmektedir. Markadan markaya, modelden modele
farklılık gösteren bu özellikler RAW dosyalarının çeşitli yazılımlarla okunmasında ve
işlenmesinde sorunlar oluşturabilmektedir. Bu sorunların asıl nedeni standart bir RAW dosya
tipinin bulunmamasıdır. Bu yüzden RAW dosyalarını işlemek için sürekli yeni yazılımlar ya
da mevcut yazılımların yeni versiyonları piyasaya sürülmektedir.
RAW formatında çekilen fotoğraflar ve videolar, kameranızın sıkıştırma yapmadan kayıt ettiği
dosyalardır. Bu dosyalar en yüksek görüntü kalitesini sunmaktadır. RAW olarak çekim
yaptığınızda daha yüksek görüntü kalitesi elde edersiniz. Nedeniyse 12 ya da 14-bitlik RAW
dosyaları 16-bit işlemeye izin vermektedir. Bu da 8-bitlik JPEG dosyalarına göre daha
avantajlı olmalarını sağlar. Daha fazla bit kıymeti, görüntülerinizi işlerken açık-koyu alanlar
arasındaki renk geçişlerinin daha yumuşak olması sağlar. Bu özelliğiyle daha az görülebilir
bozulmalar (gürültü) ve detay ile parlak bölümlerde daha çok detay elde edilmiş olunur. RAW
görüntü işlemede kaybınız her zaman JPEG dosyalara göre çok daha azdır.
Fotoğraflarınızı ve ya videolarınızı saklamak ve zamanı geldiğinde işleyebilmek için. Bir
RAW dosyası, fotoğrafı ya da videosu çekilen konu veya sahnenin kamera sensörüne
aktarıldığı andan itibaren bütün ayrıntıları kayıt altına almaktadır. Fotoğraflarımızı ve ya
videomuzu RAW formatında çekip sakladığımızda ve bu dosyaları düzenlemek istediğimizde
bütün çekim bilgilerini içeren RAW dosyalarına ihtiyacımız olacaktır.
RAW çekmenin en büyük avantajı, cazibe sonrasında çok aşırı daha ayar yapabilme imkanıdır.
Mesela çok pozlanan ve detaylarını kaybetmiş bölümleri olan görüntülerinize müdahale etme
imkanı sağlar.
DSLR kameraların ve dijital film kameralarının, otomatik beyaz dengesi çoğu konu ve sahne
için yeterli olmaktadır. Öte yandan RAW dosyası düzenlenirken ilk göz atılan unsur beyaz
dengesi olabilmekte. Fotoğrafın ve ya videonuzun içerdiği teferruatları bozmadan beyaz
dengesini RAW dosyalarını işleyerek düzeltebilirsiniz.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan Ulusal Televizyon Standartları Komitesi
adı verilen sistemin yaygın kullanım şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

NTSC
PAL
Secam
HD
Betacam

2. Avrupa ve daha birçok yerde kullanılan Evre Değiştirme Satırı adı verilen
sistemin yaygın kullanım şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

SECAM
NTSC
PAL
HD
DVCAM

3. NTSC sistemde her kare yukarıdan ……. tarama satırı vardır ve saniyede
yaklaşık ……… kare geçer.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

725 – 25
525-30
425-20
625-30
735-35

4. PAL sistemde ise 625 tarama satırı vardır ve saniyede 50 kare geçer.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

625-50
525-30
425-20
735-35
725-25
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5. Fransa’da ve Rusya’da eskiden kullanılan sisteme ……… adı verilmekteydi.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

PAL
NTSC
DVCAM
SECAM
HD

6. Aşağıdakilerden hangisi yüksek tanımlı videonun sunduğu formatlardan değildir?
A.
B.
C.
D.
E.

HDCAM
HDCAM-SR
DVCPRO-HD
AVCHD
MPEG

7. Aşağıdakilerden hangisi yüksek tanımlı videonun sunduğu formatlardandır?
A.
B.
C.
D.
E.

D5
MPEG-2
MPEG-3
DV
DV-CAM

8. Filtrelerin yarısını insan gözünün algılamasındaki hâkim renk
olan ……. oluşturmaktadır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mavi
Kırmızı
Yeşil
Siyah
Beyaz

9. Alan derinliği büyük ölçüde görüntü düzlemindeki ………….. bağlıdır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Renk dengesine
Renk tonlarına
Renk filtresine
Çerçevenin boyutuna
Kullanılan kameraya
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10. 720P ve 720I gibi geçmeli videolarda her kare monitörde ……… taranır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bir kere
Dört kere
İki kere
Beş kere
Üç kere

1-A 2-C 3-B 4-A 5-D 6-E 7-A 8-C 9-D 10-C
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9. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Monitör, vektör, video, sinyal
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9. DALGA BİÇİMİ MONİTÖRÜ VE VEKTÖRSKOP
Sayısal kamerayla çekim yapıldığında kaydedilmiş olan sahneler ya bandı geri sararak ya da
dosya sisteminde (kayıt sabit diske veya flaş hafızaya yapıldıysa) istenen dosyayı seçerek
hemen izlenebilir (dosya sisteminde her çekim bir dosya olarak kaydedilir). Bu olanak, görüntü
yönetmeninin sonuç görüntünün neye benzediğini hemen görmesini sağlar. Bunu söylerken
sette iyi nitelikli bir monitör bulunduğunu, izleme koşullarının iyi olduğunu (çevreden gelen
parazit ışıkların engellendiğim) ve görüntü yönetmeninin eli altında bir dalga biçimi
monitör/vektörskop olduğunu varsayıyoruz.
İyi ayarlanmış yüksek tanımlı bir monitör yanında histogram, dalga biçimi, RGB sıralaması
gibi veriler de gözlenerek kaydedilen görüntü hakkında çok ayrıntılı bilgi edinilebilir
Video sinyalinin çeşitli unsurlarını görebilmek için iki özel deneme osiloskopu kullanılır: dalga
biçimi monitörü ve vektörskop. Genellikle tek bir birim halindeki bu iki aracın değeri
ölçülemez; size anlattıkları şeyi anlayabilmek çok önemlidir. Bir video çekiminde dalga biçimi
monitörü pozometreniz, vektörskop da renk ölçeninizdir. Ne kadar gelişmiş olursa olsunlar,
renkli monitörlerin güvenilir olmadığını herkes bilir; ama dalga biçiminin ve vektörskopun
verdiği bilgilere hemen her zaman güvenilebilir.
Dalga biçimi monitörü; video
parlaklık

sinyalinin

bilgilerini gösterir. Bütün bir
video karesinin ya da tek bir satırın
bilgilerini
sağlar.

incelemenize
Ölçek

sıfır

arasındadır ya da milivolt
belirtilir.

olanak
ile

yüz
olarak

İRE (Uluslararası Radyo Mühendisleri)

birimi ile ya da Yüksek Tanımlı videoda genellikle kullanılan yüzde değeri ile ölçülür. Dalga
biçimi yalnızca video görüntünün her bölümünün voltajını ölçer: Voltaj, görüntünün
parlaklığını temsil eder. Sıfır, saf siyahı ve yüz de saf beyazı temsil eder. Video sinyalin sıfırın
altına inmesi ya da yüzün üstüne çıkması mümkündür; ama sonuç görüntü sıfırda saf siyahı ve
yüzde de saf beyazı gösterecektir.
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Vektörskop; Dalga biçimi monitörle beraber kullanılan vektörskop, video sinyalin rengini
ölçer. Vektörskopun göstergesi, üç ana renk olan kırmızı, yeşil ve mavinin renk genliği ve faz
ilişkisini yansıtan bir çemberdir. Vektörskop yalnızca renk bilgilerini aktarır, az ya da çok
pozlamanın renk yoğunluğunu nasıl
etkilediği görülebilir; ama pozlama
hakkında
kullanılan

bilgi

yoktur.

Ayar

vektörskop

için

ekranında

SMPTE renk çubukları test sinyalinin
görüntüsü, kendi kutularının içindeki
bütün noktalar ve yatay eksene doğru
şekilde yerleşmiş renk referans sinyali
görülür.

Vektörskop

ekranındaki

çizelgeler, renk çubuğu sinyalleri ile
çalışmak

için

tasarlanmıştır.

Renk

çubukları sinyalinin parlaklık
(ışıklılık) verileri ile yüksek frekans renk
verilerinden (doygunluk) oluştuğunu unutmayın. Renk çubuklarındaki her çubuğun sinyali,
vektörskopun gösterge ekranında bir nokta oluşturur; çünkü bunlar saf renktir. Bu noktaların
ekrandaki kutulara, yani hedeflere göre konumu ve referans vektörünün fazı, renk sinyalinin
sağlığını belirten en önemli göstergeleridir. Bir video kamerasının beyaz ayarının doğru
şekilde yapıldığı, hedef ya da gösterilen sinyal beyaz bir cisim olduğunda meydana gelen
dağınık bir lekenin vektörskop ekranının merkezinde görülmesiyle belli olur. Kameranın beyaz
ayarı bozuksa, leke merkezden uzakta oluşur.

9.1. Video Genişliği
İster standart ister yüksek tanımlı olsun, videoda her zaman genişlik (dinamik erim) sorunu
olmuştur. Yüksek nitelikli sayısal video kameraların algılayıcılarının pozlama genişliği
günümüz film negatiflerindekine göre çok daha düşüktür. Parlak yerleri yakarak görüntünün
yüksek ışıklı alanlarında ayrıntı kaybına yol açma eğilimi gösterirler.
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Parlak alanlarda ayrıntı yok olursa, yapım sonrası işlemlerde ortaya çıkartmak olanaksızdır.
Görüntü yönetmenleri bu sorunla başa çıkmayı çekimlerde dönüşümlü (reversal, pozitif) film
kullanıldığında uygulanan teknikleri kullanarak başarabilirler. O filmlerin de özellikle parlak
alanlarda pozlama genişliği düşüktür. Bu yüzden parlak alanlar, genellikle yüksek tanımlı ile
yapılan çekimlerde sorundur; çünkü filmde yumuşayarak eriyen bu alanları sayısal algılayıcılar
kaçınılmaz biçimde çok keskin şekilde biçerler.

Bir video kamerasının beyaz ayarının doğru şekilde yapıldığı, hedef ya da gösterilen sinyal
beyaz bir cisim olduğunda meydana gelen dağınık bir lekenin vektörskop ekranının
merkezinde görülmesiyle belli olur. Kameranın beyaz ayarı bozuksa, leke merkezden uzakta
oluşur.
Birçok kameranın kontrolleri arasında bir dirsek işlevi (kneefunction) vardır. Dirsek işlevi,
görüntü işleme sırasında bu parlak alanların nasıl ele alınacağım denetlemenizi sağlar.
Kullandığınız herhangi bir video kamerada dirsek işlevini nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz
gereklidir. HD kameralarda dirsek işlevinin kullanımını daha ileride ele alacağız. Sayısal
görüntülemenin bir üstünlüğü, bu kameraların düşük ışığa mükemmel cevap vermeleri ve
gölgelerde gerçekten görebilmeleridir. Gölgedeki ayrıntıları meydana çıkartına eğilimleri, bu
kameraların ışığa karşı gerçekte olduğundan daha duyarlı, örneğin daha yüksek ISO’ya sahip
oldukları düşüncesi yaratır. Bu yanılma bazen bir görüntü yönetmeninin cesaretlenip kimi
sahnelerde çok zayıf ışıkla çalışmasına yol açabilir. Bu tutum bazen işe yarar, bazen yaramaz.
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Sonuç kabul edilemeyecek kadar gürültülü olabilir, hele kazanç (gain) kullanıldıysa. Kazanç,
sinyale voltaj ekleyerek görüntü parlaklığım yükseltir; ama eklenen voltaj aynı zamanda video
gürültüsü (noise) oluşturur.

9.2.Video Gürültüsü ve Gren
Sinema filmlerinin karakteristik bir gren yapısı vardır (günümüzün çağdaş, düşük hızlı negatif
filmlerinde gren son derece incedir). Kimi yönetmenler HD ile çektikleri projelerine film ile
çekilmiş sahneler katacakları zamanı ya da eski görünmesi, bir “hava” yaratması için gren
eklerler. Sayısal olarak çekilen görüntülerde karakteristik bir gren yoktur; ama farklı biçimde
görülen video gürültüsü olabilir (özellikle kazanç yükseltildiyse). Çektiğiniz sahnede film
greni görünümü olmasını istiyorsanız, kendinizi video gürültüsünün grene benzediğine
inandırmak yerine işlemi yapını sonrasında uygulamak daha doğrudur.

9.3. Renk Çubukları ve Sinema Kartları
Renk çubukları monitörü ayarlamak, kamerayı ayarlamak ve sınamak için kullanılır. Monitör
ayarlaması için çubuklar kamera tarafından elektronik olarak üretilir ve her kasetin başına
kaydedilir. Kamera ayarlaması
için sınama kartonları kullanılır.
Bu kartonların çok doğru olması
gerekir, en iyilerinin fiyatı bin
doların üstündedir. Bu kartonlar
dış

çekimlerde

ayarlamak

ve

kamerayı

sınamak

için

kullanılır. Kartonun doğru
biçimde görüntülenmesi önemlidir. Her yanı eşit aydınlanmalı ve üstünde yansıma, parlama
olmamalıdır. Standart yöntem, iki yandan 45 derecelik açı ile aydınlatmaktır.
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9.4. Video Sinyali
SDI, Yüksek Tanımlı (HD) kamera çıkışları için standart hale gelmekte olan Sayısal Seri
Arayüzey (Serial Digital Interface) sözcüklerini simgeler (HD SDt). Standart tanımlı için de
SDI vardır (SD SDÎ). Bileşken videonun üç kablo kullandığı yerde SDI tek bir BNC kablo
kullanır. Bileşken video örneksel, SDI ise sayısaldır. Aynı zamanda sayısal olarak kodlanmış
ses, zaman düzgüsü (timecode) ve gömülmüş ses, altyazılar gibi daha başka yardımcı bilgileri
de içerir. Bazı sistemler çift link SDI kullanır, böylece veri akış hızını bir misline çıkartır.

Elinizin altında bir dalga biçimi monitörü ve vektörskop olsa bile, görüntünün ön izlenimi ve
değerlendirilmesi için monitör gene de çok önemli bir araçtır.
Renk çubukları; video kameranın içinde bulunan (profesyonel video kameralarının hemen
hepsinde ‘bars’ [çubuk] düzeneği vardır) ya da set malzemelerinin ayrı bir parçası olan yahut
telesine, montaj, kopyalama gibi yapım sonrası çalışmalarda kullanılan malzemenin standart
bir parçası olarak bulundurulan bir sinyal üreteci tarafından üretilen yapay elektronik
kalıplardır. Renk çubukları, yapım sonrası için sürekli bir başvuru örneği oluşturmak amacıyla
her videobandın başına kaydedilir. Çok kameralı bir çekimde kameraların çıkışlarını
denkleştirmek ve bir video monitörünü ayarlamak için de kullanılır. Sol üst kısımdaki gri
çubuğun değeri 80 İRE birimdir.
Bir monitörü ayarlamak için dikkat etmeniz gerekenleri şu şekilde sırladık;
Monitörün ısınmasını bekleyin.
Ekranı dışardan gelen ışıklara karşı koruyun. (Monitörde görme koşullan her zaman çok
önemlidir).
Kameranın renk çubukları anahtarını açın.
Kontrast düğmesini ortaya ayarlayın.
Kroma (renk doygunluk) düğmesini, bütün renk çubukları siyah beyaz görünene kadar kısın.
Şimdi ışıklılığı (parlaklığı) PLUGE yardımı ile ayarlamaya hazırsınız. Parlaklık ayar
düğmesini çevirerek ortadaki (7,5 birimlik) PLUGE dilimini görünmez hale getirin. Sağdaki
en parlak dilim (11,5 birimlik) ancak fark edilir olmalı. Eğer görünmüyorsa, fark edilir hale
gelene kadar parlaklığı yükseltin.
159

Kontrast ayarını doğru bir beyaz seviyesine ayarlamak için, kontrast ayarını sonuna kadar
yükseltin. Beyaz çubuk (100 birim) patlayıp göz kamaştıracak şekilde ışıldayacaktır. Şimdi
kontrast ayarım, beyaz çubuk tepki vermeye başlayana kadar kısın.
Sarının ve macentanın ayarını “gözle yapmak” mümkündür. Sağlıksız ve güvenilmez bir
yöntemdir; yalnızca diğer yollan uygulama imkanı olmadığı zaman kullanılmalıdır.
Sarı, içinde turuncu ya da yeşil olmayan bir limon sarısı olmalıdır. Maceııta da kırmızı ya da
mor olmamalıdır.
Profesyonel monitörlerin çoğunda bir “Blue-only” (yalnız-mavi) anahtarı vardır. Bu anahtar
kırmızı ve yeşil ışın tabancalarını söndürür, geriye yalnız mavi kalır. Yalnızmavi anahtarını ya
da bir parça mavi jelatin kullanarak görüntüdeki kırmızı ve yeşil unsurları yok ettiniz. Geriye
mavi kaldı. Renk doğruysa, birer aralıkla eşit yoğunlukta şeritler göreceksiniz. Mavi anahtarı
açarak (ya da mavi filtreyi gözünüzün önünde tutarak), sol baştaki gri şeritle sağ baştaki mavi
şerit eşit parlaklığa gelene kadar kromayı ya da renk düğmesini çevirin. Gri ya da mavi şeritleri,
altlarındaki şeritlerle de eşleştirebilirsiniz. Siyan ve macenta şeritler de eşit parlaklıkta olana
kadar renk özü düğmesini çevirin. Bu şeritleri de altlarındaki şeritlerle eşleştirebilirsiniz. Şimdi
dört şerit; gri, mavi, siyan ve macenta, eşit yoğunlukta olmalı. Sarı, yeşil ve kırmızı, tamamen
siyah olmalıdır.

9.5. Kameranın Beyaz Ayarı
Farklı renk koşullarında (gün ışığı ya da tungsten) film çekerken renk dengesi için değişik türde
ham film ve düzeltmek için de objektif filtreleri kullandığımız gibi, videoda da beyaz ayarı
işlevi, ışık kaynaklarının renk basamaklarındaki farkları düzeltir. Beyaz ayarı, objektifi saf
beyaz bir yüzeye yöneltip kameradaki beyaz ayarı düğmesine basılarak yapılır. İçerdeki
elektronik devreler, renkteki farkı dengeler. Tabii beyaz kartı aydınlatan ışığın, sahneyi
aydınlatan ışıkla aynı olması gerekir, tıpkı filmde gri referans kartını çekerken onu aydınlatan
ışığın da sahneyi aydınlatan ışıkla aynı olması gerektiği gibi. Burada ışıklandırmayı
kastediyoruz, herhangi bir efekt için kullanılan renkli jelatin filtreler hesaba katılmamalı.
Sahneyi tungsten lambalarla aydınlatıp önlerine yeşil filtre koymayı düşünüyorsanız, beyaz
ayarı için filtresiz tungsten ışık kullanmalısınız. Beyaz ayarını yeşil filtreli ışıkla yaparsanız,
kamera sahnedeki yeşil rengi yok eder.
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Beyaz ayarı bazen kamera önünde beyaz kağıt tutularak yapılır; ama bu güvenli bir yol
değildir. “Beyaz” kağıdın çok farklı renkleri olabilir. Bu iş için yapılmış standart fotoğraf gri
ya da beyaz kartı kullanmak daha güvenlidir. Beyaz ayarı için beyaz bir duvar ya da kağıt
kullanmak ancak acil durumlarda yapılacak şeydir, en iyi durumda yaklaşık bir sonuç sağlar.
Kamerada rengi değiştirmek için filtre kullanıyorsanız, beyaz ayarı yaparken bu filtreyi
çıkarmanız gerekir, aksi halde beyaz ayarı işlemi filtrenin etkisini yok eder. Beyaz ayarı,
kamerayı “şaşırtmak” için de kullanılabilir. Örneğin, genel renk dengesinin sıcak olmasını
istiyorsanız, beyaz ayarını yaparken objektifin önüne soğutucu mavimsi filtre koyabilirsiniz.
Devreler ayarı buna göre yapar ve siz objektifteki filtreyi çıkarınca, görüntü sıcak renge
bürünür. Bu amaçla özel malzeme üretilmiştir. Isıtma kartonu en çok kullanılanıdır.

9.6. Yüksek Tanımlı Video Çekerken Hatırlanması Gereken 10 Şey

Yüksek tanımlıyı asla aşırı pozlamayın.
Parlak alanlara dikkat edin; Yüksek tanımlının bunlarla başı derttedir.
Kazanç (gain) kullanmaktan olabildiğince kaçının.
İmkan varsa, pozlamayı tam yapın, yoksa, fazla pozlama (tropoze) değil, az pozlama
(suzekspoze) yönüne gidin (dönüşümlü saydam filmdeki gibi).
Öykülü film için 23.98 kare/saniye hızı en çok kullanılan seçimdir. 29.97 kare/saniye hızı
çoğunlukla spor için tercih edilir.
Olası bir sorun, aşırı alan derinliğidir. 35 mm ya da daha büyük çerçeve boyutundaki
algılayıcılar kullanan tam kare (fitil frame) HD kameralarda bu sorun yoktur, onlarda alan
derinliği 35mm film kameralarındaki ile aynıdır.
İkinci büyük sorun, makyaj, kostüm, dekor gibi şeylerde çok fazla ayrıntı görmektir.
24 ya da 30 değil, 23,98 ya da 29,97 kare(hızında çekin. Ses eşlemesi için önemlidir. 24 ya da
30 kare/saniye hızında çekmeniz gereken durumlar olabilir; kurgucunuza danışın.
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9.7. Zaman ve Kenar Düzgüleri
Kurguda her çekimi ve her bir kareyi bulabilmek önemlidir. “Sinema ve televizyon
mühendisleri birliği” SMPTE, her kareye bir adres veren yöntem olarak “zaman düzgüsü’nü
geliştirdi. Bu kod, 24 saatlik zamana ve video kare sayısına dayanan sekiz rakamlı bir sayıdır.
Zaman düzgüsü, zamanı “Saat:Dakika:Saniye:Kare” şeklinde ölçer. Bantların çoğu bir saat ya
da daha kısa sürdüğünden, ilk bölüm genellikle “kaset numarasını” belirtmek için kullanılır.
Bu yöntem, birden fazla bant kullanılan yapımların yapımı sonrası aşamasında aynı sayıları
taşıyan karelerin birbirine karışmasını önlediği için önemlidir.
Değerler 00:00:00:00’dan 23:59:59:29 a ya da en fazla 23 saat, 59 dakika, 59 saniye ve
formatın izin verdiği en yüksek kare sayısına (burada 30 kare/saniye forman için 29) kadar
gider. Bu düzen gerçek saat zamanım, yani sahnenin ya da program malzemesinin süresini
gösterir ve süre hesaplamasını doğrudan ve kısa hale getirir. Çekim sırasında zaman
kodlamasını iki şekilde yapabiliriz. İlk yöntemde her bandın başında zaman sıfırlanır ve kaset
sayısını gösteren saat hanesi dışında bant sıfır zaman düzgüsü ile başlar. İkinci yöntemde saat
süresini temel alan zaman düzgüsü serbest akmaya bırakılır. Böylece her bandın üzerindeki
sayılar benzersiz olur. Ancak çekim 24 saati aşarsa, zaman düzgüsündeki sayılar
tekrarlanmaya başlar; ama bu genellikle bir sorun oluşturmaz.

9.8. Video Kare Hızı
Kare, SMPTE zaman düzgüsü nün en ufak ölçü birimidir. Bazı zaman düzgüsü okuyucular
(her bir karenin iki alandan oluştuğu geçmeli sistemde) kareyi oluşturan iki alandan bir ya da
iki numaralısı için kod sayılarının sonunda bir yıldız ya da başka bir işaret sergiler; ama bunun
için ayrı bir sayı belirtilmez. Hız, hareketi oluşturmak için saniyede yansıtılan görüntü
sayısıdır.
SMPTE dört kare hızını (kare/saniye) standart olarak belirlemiştir: 24, 25, 30 ve “kare atmalı”
30.
24 k/s kare hızı, Amerikan film standardına dayanır.
25 k/s kare hızı, Avrupa film ve televizyon standardına dayanır. SMPTE EBU (PAL/SECA M
renkli ve siyah beyaz) da denir.
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30 k/s kare hızı (“30 kare atmasız” da denir).
30 k/s kare atmalı.
24 kare/saniye sözünün hem gerçek 24 kare/saniyeyi hem de bunun değişkeni olan 23.98
kare/saniyeyi belirttiğini unutmayın. Aynı şey 30 kare/saniye için de geçerlidir. Bunu daha
ileride ele alacağız. Karelerin numarası, her bir film ya da video karesinde bir sayı ilerler,
böylece kullanan kişi olayları saniyenin yirmi dört, yirmi beş ya da otuzda birine kadar
zamanlayabilir. Yukarıdaki kare hızlarından birini seçmenizi gerektiren özel bir uygulama
yapmadığınız sürece, hangi zaman düzgüsünü seçtiğiniz önemli değildir, yeter ki onu arada
değiştirmeden sürekli kullanın. Video yayını dışındaki SMPTE uygulamaları, gerçek zamanla
uyuştuğu için genellikle kare atmasız 30 kare hızı kullanır.

9.9. Zaman Düzgülü Klaket Kullanımı
Bant kullanan kameralarda zaman düzgüsü ile klaket alırken, sesi ve zaman düzgüsünü en az
beş saniye önden kayıt yaptıktan sonra klaket vurun. Günlük iş kopyalarını telesinede
eşleyebilmek için bu çok önemlidir. Zaman düzgüsü ile çalışan bant temelli cihazlar (telesine,
ses eşleme masası, oynatım ve montaj masası da bunların içindedir), tam hıza ulaşıp
kilitlenebilmek için en az beş saniyeye gerek duyarlar. Kaydın başında ön kayda bu süreyi
vermemek kesinlikle sorun yaratır. Ön kayıt, sesçi tarafından yönetilir. Eski günlerde birinci
yönetmen yardımcısı “ses kayıt” derdi, ses kayıt cihazı da normal hızına ulaşınca sesçi “kayıt!”
diye cevap verirdi. Günümüzün sesçileri ise “kayıt!” cevabım vermeden önce, önden kayıt için
gerekli sürenin dolmasını bekliyorlar. Bu işlem kaydı sabit disk ya da taşınabilir bellek (flash
memory) üzerine yapan kameralar için gerekli değildir.
Telesinede oluşan bir “kayma” vardır. Bazen becerikli klaket sayıları ile sestekiler bir hizaya
gelmezler. Bunu çözmek biraz uğraştırıcı olur. Denecke zaman düzgülü klakette değerli bir ek
özellik vardır. Klaket kolu açık tutulduğunda zaman düzgüsü serbestçe akar ve kontrol
edilebilir. Bazı klaketlerde kol vurulduğu andaki zaman göstergesi bir süreliğine donarak
yapım sonrası çalışanlarını klaketin tam olarak hangi karede vurulduğunu aramak zahmetinden
kurtarır. Ama sonra, bir süreliğine tarih verileri görünür.
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9.10. Bant Kullanılmayan Yapımlar
Sayısal sinematografinin bir üstünlüğü (kimi zaman zayıflığı), kayıt, aktarma, yapım sonrası
ve arşivleme için çok sayıda seçeneğin olması.
Bütün bu seçenekler ara sıra akıl karıştırıcı olabiliyor ve hemen her zaman bazı araştırma ve
sınamalar gerektiriyor. İş akışını projenin başında sınamamız önemlidir. Sınamalarınızın
sonucu seçeceğiniz kamerayı, verileri nasıl arşivleyeceğinizi ve benzeri konulan etkileyebilir.
Geleceğin donanımının artık doğrudan sabit disk, Panasonic P2 kartlar, hatta doğruca dizüstü
bilgisayar gibi sayısal ortama kayıt yapan kasetsiz kameralar olduğu açıkça belli oldu. Kasetsiz
kameralar dosya temelinde çekim yapıyor, yani her bir çekim ayrı bir bilgisayar dosyası olarak
kaydediliyor. Bunlar öbür bilgisayar dosyalarından farksız, çabucak kopyalanıyor, aktarılıyor,
hatta yedekleniyor.
Metadata, “veri hakkında veri” demektir. Kasetsiz kameralarda dosyalar tanımlayıcı bilgiler
taşıyabilir, böylece bunların kaydını tutmak, bulmak ve tasnif etmek çok kolaylaşır. Bunlardaki
bilgiler bilgisayarda herhangi bir dosya arar gibi aranıp bulunabilir. Metadata çok büyük sayıda
bilgi içerebilir: planın zaman düzgüsü, tarih ve saati, uzunluğu, hangi kamera ve objektifle
çekildiği ve hatta (GPS yardımıyla) nerede çekildiği. Daha önce de dediğimiz gibi, metadata
RAW video dosyasıyla çekim yapıp çalışmanın önemli bir parçasıdır.
Film ve kaset kullanan kameralarla kimi zaman klaket bağımsız bir plan halinde çekilir. Bunu
kasetsiz kameralarla yapmayın; çünkü işaret ettiği planla hiçbir bağlantısı olmayan bağımsız
bir plan elde etmiş olursunuz.
Kasetsiz/dosya temelli iş akışının birkaç özelliği:
Çekimler ayrı, tanımlanabilen dosyalar halindedir.
Gerçek süresinden daha hızlı aktarılabilir.
Metadata’nın bütün üstünlüklerini içerir.
İçerik ve nitelik işleminde önemli çaba gerektirir.
Hemen bütünüyle bilgisayar temeline dayanır, bu yüzden pahalı kaset okuyucuları ve benzeri
donanıma gerek yoktur.
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Dosya tabanlı, kasetsiz iş akışı, kayıtlı bantla çalışmaktan çok farklıdır. Üstünlükleri
sayılamayacak kadar çoktur; ama sakınmanız gereken tuzaklar da vardır, bunların başında veri
kaybı gelir. Kasetsiz iş akışı çeşitli şekillerde ele alınabilir ve genellikle her kurgucu kendi
donanımına, çalışma tarzına ve işin türüne göre ayarlar.
Kasetle çalışırken kaydettiğiniz çekimlerin kaybolması ya da kullanılamaz hale gelmesi pek
enderdir (ama gene de başa gelebilir).
Kasetsiz iş akışında her bir çekim ayrı bir bilgisayar dosyası olarak bir sabit diske ya da
taşınabilir belleğe yüksek hızda kaydedilir. Verilerin bozulması, sabit disk arızası yüzünden
yok olması ya da kaydedildiği taşınabilir bellekle kaybedilmesi çok kolaydır. Video
dosyalarını kaybetmek ya da silmek de çok kolaydır. Video saklama biçimi olarak sabit disk
sürücüsüne fazla güvenilemez; her zaman en az iki (üç daha iyidir) ayrı sabit diskte kopyalayıp
saklamak güvenli bir yoldur.

9.11. Sayısal Dosya Türleri
Quicktime, bir paketleme ya da İskelet formattır. Çok çeşitli kodeklerdeki birçok farklı tipte
görüntü ve ses dosyalan için kap kütüğü (konteyner dosya) gibi çalışır. Bu tür videolar esas
dosya diye tanımlanır. MXF de bir kap kütüğü formattır; açılımı “Malzeme Değişim
Formatı’dır (Material Exchaııge Formac). Sistemler arasında ve programlar boyunca malzeme
değişimi İçin tasarlanmış bir paketleme formattır. Çekilen görüntü, ses ya da veriyi “esas”
olarak kaydederken yatımda metadata da kaydeder. Paketleme dosyalar çok çeşitli biçimdedir,
yani “bu bir Quicktime dosyasıdır” demekle her şey açıklanmış olmaz.
Taranmış görüntüler için yaratılmış olan Cineon (.cin) dosyalarda piksel verileri görüntüyle,
projeksiyon için basılmış kopyada görüneceği biçimiyle bağlantı kurar. Aslında yapım sonrası
iş akışında kullanılmak için oluşturulmuştur.
DPX (Digital Picture Exchange - Sayısal Görüntü Takası), sayısal arakopya (DI) için
kullanılan dosya türüdür. Köken olarak Cineon’dan türetilmiştir. Cineon dosyalar gibi o da
taranmış özgün negatiften gelen her kanalın yoğunluğunu sadık biçimde kopyalamak için
oluşturuldu. DPX, görüntüleri “kare başına bir dosya” temelinde aktarmak için tasarlandı.
İşlevsel olarak ayrı başlıklar altında düzenlenmiş pek çok gömülü bilgi alanları içerir. Bu yapı,
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alınan bir dosyanın hızlı, etkin biçimde okunmasına destek verirken çok çeşitli görüntü türünün
aktarılmasına olanak sağlar.
Daha önce de dediğimiz gibi Kodek sözcüğü sıkıştırıcı-çözücü ya da kodlayıcı-kod çözücü
sözcüklerinin kısaltmasıdır. HD kameralarda olduğu gibi kurgu sistemleri ve öbür donanımlar
da sürekli gelişmekte olan yeni teknolojiler halinde, donanımı ve yazılımların verimliliği
artıyor. Genel olarak herhangi bir kodeki bir başkasına çevirmek (kod çevirimi - transcoding)
mümkün; ama işlem sonucunda her zaman nitelikte bir kayıp oluyor.
Çerçeve içi deyimi çeşitli kayıplı ya da kayıpsız sıkıştırma tekniklerinin yalnızca işlenen
çerçeveye uygulandığını, video dosyasındaki öbür karelere ilişkin olmadığım belirtir. Başka
bir deyişle, kullanılan görüntünün ya da karenin dışındakilere geçici işlem uygulanmaz.
Çerçevelerarası sıkıştırma, Görüntü grupları (GOP- Group of Pictures) denen kare blokları ile
çalışır. Blok içi karelerdeki benzerlik ve farklılıklara göre işler. Blok içinde I, B ve P kareler
vardır. I kareler aslında referanstır ve çözülecek ek bilgilere ihtiyacı yoktur. P kareler, öbür
karelerden gelen bilgilere dayalı öngörülen karelerdir. B kareler, öbür karelerden öngörülen
iki yönlü karelerdir.
Dalgacık sıkıştırma kayıplı ya da kayıpsız olabilir. Geniş video dosyalarını kısa boyutlara
indirmek için çok uygun olan matematik temelli sıkıştırmadır. Öbür uygulamalar yanında
JPEG 2000 ve Redcode tarafından kullanılır.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Video sinyalinin çeşitli unsurlarını görebilmek için kullanılan iki özel

deneme osiloskopuna ………. ve ……… adı verilir.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Dalga biçimi monitörü - vektörskop
Lens - netlik halkası
Beyaz ayarı tuşu - zoom kolu
Kamera monitörü – renk girişi
Zebra ayarı – renk menüsü

2. …………… video parlaklık sinyalinin bilgilerini gösterir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kameranın ayarlar menüsü
Renk menüsü
Histogram ayarı
Dalga biçimi monitörü
Zebra ayarı

3. ……………. görüntünün parlaklığını temsil eder.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kalvin
Voltaj
Vektörskop
Focus
Netlik

4. ………. sinyale voltaj ekleyerek görüntü parlaklığım yükseltir; ama eklenen voltaj aynı
zamanda ………… oluşturur.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Işık – aşırı parlaklık
Kazanç-video gürültüsü
Renk çubukları-bozulma
Sinema kartları-mavilik
Zebra ayarı-siyah alanlar
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5. Beyaz ayarı kameranın önüne ………… tutularak yapılır. Ancak bu güvenilir bir yol
değildir.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Siyah kağıt
B) Yeşil kağıt
C) Mavi kağıt
D) Beyaz kağıt
E) Kırmızı kağıt
6. Kamerada rengi değiştirmek için filtre kullanıyorsanız, beyaz ayarı yaparken bu
filtreyi ……… gerekir.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Bir başka filtreyle değiştirmek
Oynatmamak
Gevşetmek
Bez yardımıyla örtmek
Çıkarmak

7. 24 k/s kare hızı ……… film standardına dayanır.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Avrupa
Asya
Amerikan
Uluslararası
Hint sineması

8. 25 k/s kare hızı ……….. film ve televizyon standardına dayanır.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Amerikan
Avrupa
Hint
Uluslararası
Asya

9. Metadata ne anlama gelmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Küçük veri
Büyük veri
Çok büyük veri
Veri içinde veri
Çok küçük veri
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10. Aşağıdakilerden hangisi kasetsiz iş akışının temel özelliklerinden değildir?
A.
Çekimler ayrı, tanımlanabilen dosyalar halindedir
B.
Gerçek süresinden daha hızlı aktarılamaz
C.
Metadata’nın bütün üstünlüklerini içerir
D.
İçerik ve nitelik işleminde önemli çaba gerektirir
E.
Hemen bütünüyle bilgisayar temeline dayanır, bu yüzden pahalı kaset
okuyucuları ve benzeri donanıma gerek yoktur

1-A 2-D 3-B 4-B 5-D 6-E 7-C 8-B 9-D 10-B
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10. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Görüntü, gamma, gain, renk, matrix
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10. GÖRÜNTÜ DENETİMLERİ
Hemen tüm kameralarda ve yapım sonrasında bazı temel denetimler vardır. Bunlar belirli bir
“görünüm” yaratmak için kullanılan birincil araçlardır. Bazı HD kameralarda bunlar kamera
üstünde kontrol edilebilir ve kaydedilen görüntünün verilerine “gömülür”. Video sinyalin sabit
değişimi olurlar ve bunları sonradan değiştirmek çok güçtür ya da olanaksızdır. Yine de
görüntü yönetmenleri yarattıkları görüntüler üzerinde sette ya da yapım sonrasında denetim
sahibi olmak isterler.
RAW çeken kameralarda bu parametreleri kamera üzerinde değiştirmek görüntüde değişikliğe
neden olmaz, yalnızca monitördeki görünüşünü değiştirir.
Kameraların çoğunda aşağıdaki görüntü denetimleri bulunur:
Kazanç (Gain) ya da ISO
Gamma
Dirsek (Knee)
Siyah Gamma (Black Gamma) ve Siyah Yayılım (Black Stretch)
Renk doygunluğu (Color Saturation)
Matrix (ince renk ayarı)
Renk dengesi (gün ışığı, tungsten vb.)
Bu temel kontrollerle “kendinize özgü negatifi yaratmak” ve bir görüntüyü çok çeşitli
biçimlerde değiştirmek mümkündür.

10.1. Gain/ISO
Bazı HD kameralarda ışığa duyarlılık kontroluna kazanç (gam) adı verilir. Kazanç ölçüsü
desibel (dB) ile belirtilir. Kazançta yükseltme, elektronik yoldan kuvvetlendirmedir
(amplifikasyon). Bunun bedeli de elektronik gürültüdür. Bazı HD kameralarda ışığa duyarlık
ISO ile ölçülür. Sonuçlar oldukça iyi ama yükseltilmiş ISO için her zaman ödenen bir bedel
vardır: Daha fazla gürültü. Kimi görüntü yönetmenleri gürültüyü düşürmek için kamera ayarını
eksi 3dB yapar; ama bu uygulamaya karşı çıkanlar da vardır.
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10.2. Gamma
Gamma kontrasttır, daha doğrusu eğrinin eğimidir (özellikle de orta kısımdaki eğim). Genel
kontrast, görüntüyü oluşturan teme! unsurlardan biridir. Çoğu görüntü yönetmeni ilk önce bu
ayarı yapar. Tipik bir normal gamma .45 değerindedir. Bunu yükseltmek görüntüde kontrastı
artırır, düşürmek de azaltır.
Siyah gamma, gölge bölgelerdeki kontrasttır. Görüntüyü biçimlendirme açısından çok yararlı
bir araçtır. Çoğu kameralarda gölge bölgelerinin ne kadarım etkilemek istediğinizi
seçebilirsiniz: Yalnız çok karanlık gölgeler mi, yoksa orta griden saf siyaha kadarki tüm alanlar
mı? Siyah yayılım gölgelerin kontrastını azaltır, böylece görüntünün tüm kontrastım düşürerek
kameranın gölgelerde daha fazla ayrıntı görebilmesini sağlar.

10.3. Dirsek
Dirsek sahnenin en aydınlık bölümü olan parlak alanlardır. Parlak alanların azıcık aşırı
pozlanmasında bile video genellikle kırpar. Çok aydınlık alanları uçma noktasına yumuşak
basamaklar halinde getirmek bakımından film çok daha başarılıdır. Bu yüzden dirsek kontrolü
çok önemlidir. Dirsek kontrolü genellikle iki bölümde yapılır: nokta ve eğim. Nokta, bu
parametrenin eğri üzerinde etki yapmaya başlayacağı yerin ölçüsüdür. Eğim ise dirsek
bölgesinin görece gammasıdır.

10.4. Renk doygunluğu
Renk doygunluğu (Chroma saturation) görüntüde ne kadar renk olduğu, bunların ııe derece
doymuş olduğunu belirtir. Doygunluk sıfır ise, görüntü siyah beyazdır. Aşırı doygunluk,
görüntünün gerçekte olduğundan daha fazla renkli olduğunu belirtir.
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10.5. Matrix
Matrix, renk üzerinde ince ayar yapmayı sağlamaktadır. Bunun içinde renk aralıkları da
bulunuyor. SMPTE tarafından belirlenmiş birçok renk aralıkları vardır.

10.6. Renk Dengesi
Çoğu kimse renk dengesi (beyaz dengesi - beyaz ayan da denir) denince kamerayı gün ışığına
ya da tungsten ışığa ayarlamayı anlar. Aslında renk dengesini değiştirmek, görüntü
denetimlerinin ulaşımı en kolay olanıdır. Kameralar üzerinde yer alan gün ışığı ve tungsten
filtreye göre renk filtresini belirlersiniz.
10.7. Pozlama
Çerçevede çok karanlık, neredeyse tamamen siyah bir şey olsun. Bir de neredeyse tamamen
beyaz bir şey, diyelim ki üstüne güneş vuran beyaz bir masa örtüsü olsun. Bu ikisinin arasında
da karanlıktan aydınlığa kadar bütün basamaklar, orta griler, koyu griler, çok açık griler ve
siyah ile beyazın tam ortası griler olsun. Bu sahneyi çektiğimizde filmde ya da videoda da tıpkı
gerçekte olduğu gibi görünmesini isteriz: Bitmiş üründe siyah alanların siyah, beyaz alanların
beyaz ve orta grilerin orta gri olarak yansımasını. Elbette kimi zaman sanatsal amaçlarla
bilerek az ya da fazla pozladığımız olacaktır, bu doğaldır.

Film çekerken kayıt için ham film kullanılır; videoda üstüne gelen ışığı alıp elektronik
sinyallere çeviren, algılayıcı yongadır. Buradaki amacımız açısından ikisi arasında fark yoktur:
Birkaç fark dışında, pozlama ilkeleri hem filme hem videoya uygulanır. Her ikisi de aynı işi
yapar: Objektifin yolladığı ışık ve gölge lekelerinden oluşan bir görüntüyü kaydedip saklamak.
Filme ne kadar ışık ulaştığım denetlemenin birçok yolu vardır. Birincisi, objektifin içindeki
ışık denetleme vanası olan diyafram ya da açıklık. Diyafram küçük bir açıklığa kapatıldığında
daha geniş bir açıklığa açıldığı zamankinden daha az ışık geçirecektir kuşkusuz. Diyaframın
ne kadar açılıp kapandığı f/stop ile ölçülür. Unutmayın, film ya da algılayıcı yonga belirli bir
miktar ışık ister, ne az ne de fazla. Gerçek sahnemiz parlak güneş ışığı altında ise, bu ışığını az
bir kısmının geçmesine izin vermek için diyaframı küçük bir açıklığa kapatırız.
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Sahnemiz karanlıksa, olan bütün ışığın girebilmesi için diyaframı daha geniş bir açıklığa
açarız; ama bazen bu yeterli olmayabilir. Görüntü düzlemine (filmin ya da video algılayıcının
yüzeyine) ne kadar ışık ulaştığım denetleyen başka şeyler de vardır. Bunlardan biri de, her
karenin çekimi sırasında film yüzeyine ne kadar süre ışık geldiğinin bir ölçüsü olan obtüratör
hızıdır. Çoğunlukla saniyede 24 kare (24 kare/saniye) hızla çekim yaparız, bu durumda
obtüratör hızımız saniyenin 1/48’idir. Her karede ışık filmin ya da algılayıcının yüzeyine
saniyenin 1/48’i kadar bir süre boyunca düşer. Işık diyaframın denetleme simimi aşacak kadar
çoksa, o zaman her kareyi çok daha az bir süre boyunca ışığa gösteririz, her kare daha az
pozlanmış olur, sorun da çözülür.
Her film türünün ışığa karşı belirli bir duyarlığı vardır. Aynı şey video algılayıcıları için de
geçerlidir. Bazıları ışığa daha çok duyarlı, bazıları daha az duyarlıdır. Bunlar ASA ya da ISO
ile ölçülür, genellikle ISO 50 (düşük duyarlılık) ile ISO 500 (yüksek duyarlılık) arasında
basamaklara bölünürler.
Düşük duyarlı bir filmle iyi görüntü elde edebilmek için çok bol ışık gerekir. ISO 50 ya da
civarında duyarlı filmler genellikle güneşin tonla ışık sağladığı dış çekimlerde kullanılır.
Yüksek ISO’Iu (ISO 500 gibi) filmler çok az ışıkta bile iyi görüntü verirler, tıpkı yüksek ISO’lu
HD kameralar gibi.
Sonuç olarak pozlamada uğraşmamız gereken dört unsur var:
Sahneyi aydınlatan ışık miktarı.
Diyafram - içeri az ya da çok ışık geçmesine izin veren vana.
Obtüratör hızı. Obtüratör ne kadar uzun süre açık kalırsa, filme ya da algılayıcıya o kadar çok
ışık ulaşır.
ASA ya da ISO (duyarlık). Yüksek ISO değerli bir film kullanmak kolay bir çözümdür; ama
bir cezası vardır: hızlı filmlerde gren artma eğilimindedir ve düşük hızdakilere göre çözünürlük
daha azdır. Bu durum sayısal kameralar için de geçerlidir: Yüksek ISO
kullandığınız zaman görüntüde gürültü artar.
Pozlama, “çok karanlık” ya da “çok aydınlık” demekten çok öte bir şeydir. Pozlama pek çok
şeyi etkiler: Görüntünün grenli ya da gürültülü olup olmaması, görüntüdeki genel kontrast,
gölge ve parlak alanlarda ayrıntıları ve ince farkları görüp görmemek. Renk doygunluğu ve
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kontrastı da ondan etkilenir. Ancak pozlama doğru ise sahnedeki renkler tam ve doygun olacak,
aslına sadık yansıtılacaktır. Aşırı pozlama ve az pozlama sahnedeki renkleri olgunlaştıracaktır.
Bu özellikle mavi perde (bluesereen) ve yeşil perde(greenscreen) işlemlerinde önemlidir. Bu
çekimlerde iyi bir maske (matte) elde edebilmek için fonun olabildiğince mavi (ya da yeşil)
olmasını isteriz. Mavi fon ve yeşil fon çekimlerinde pozlamada böylesine titizlenmemizin ana
nedeni budur.

10.8. IŞIK
Güneş enerjisi dünyaya elektromanyetik tayfın görülen ve görülmeyen kısımları olarak gelir.
İnsan gözü bu tayfın görülebilen renkleri kapsayan ve görülebilen en uzun dalga boyu (kırmızı)
ile en kısa dalga boyu (mavi) arasındaki küçük bir bölümüne duyarlıdır.
Işığın yoğunluğu ABD’de futkendıl (foot-candle, fc), diğer ülkelerin çoğunda ise lüks (lux, lx)
ile ölçülür. Bir futkeııdıl yaklaşık 10,08 lükse eşittir (pratik bir yöntem olarak futkendıl x 10 =
lüks). Bir fut- kendıl, bir ayak (foot, 33 cm) uzaktaki standart mumun verdiği ışıktır. Bir lüks,
bir metre uzaktaki standart mumun sağladığı aydınlanmadır. Bir film 1 metre uzaktaki standart
mumun ışığına 1 saniye gösterilirse, 1 li'ıks-saniye pozlanmış olur. Standart mum nedir?
Beygir gücü ölçüsündeki standart beygir gibidir. Bazı ölçü örnekleri verelim:
Ortalama gün aydınlığında güneş ışığı 32.000 ile 100.000 lx (3.175 - 10.000 fc)
Normal bir TV stüdyosunda aydınlatma yaklaşık 1.000 lx (99 fc)
Aydınlık bir büroda ışık yaklaşık 400 lx (40 fc)
Ay ışığı yaklaşık 1 lx (1/10 fc)

10.8.1. Diyafram Değeri
Hemen bütün objektiflerde, içinden geçerek filme ya da video algılayıcısına yönelen ışığın
miktarını denetleyen bir düzenek vardır. Buna diyafram denir. Objektifin odak uzunluğu ile
diyaframın çapı arasındaki orantı, diyafram değerlerini (f/stop) oluşturur.
“Diyafram”, diyafram değerinin (f/stop) kısa şeklidir. Bir diyafram, bir ışık ölçme birimidir.
Işıkta bir diyaframlık artış var demek, bir misli ışık var demektir. Bir diyaframlık azalış, ışığın
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yarıya indiğini belirtir. Her diyafram değeri, bir öncekinden 2’nin kare kökü kadar büyüktür
ve bir öncekinin yarısı kadar ışık geçirir. Diyafram sayıları şu basit formülden türer:
f=F/D
(f) diyafram değeri = (F) odak uzunluğu / (D) diyafram açıklığının çapı
Sahnedeki en parlak yer, en karanlık yerden 128 kat (yedi diyafram değeri) daha parlaksa, o
zaman sahnede yedi diyaframlık aydınlanma orantısı var deriz.
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Pozlamada kullandığımız birimler şunlardır:
Diyafram değerleri
ASA, ISO ya da El (aynı şeyin çeşitli adları)
Futkendıl ya da lüks
Kaynaktan gelen ışığın uzaklıktan etkilenmesi
Cisimlerin yansıtıcılığı
Bunların hepsi benzer şekilde düzenlenebilir. Hepsinde aynı temel matematik kuralları
uygulanır. Diyafram değerlerinin, diyaframın çapıyla objektifin odak uzunluğu arasındaki
oranları gösteren kesirler olduğunu unutmayın. Örneğin, f/8 aslında 1/8 demektir; diyaframın
çapı, odak uzunluğunun 1/8 i kadardır, f/11, 1/11 demektir ve 1/8 den daha küçük bir kesirdir.
Diyafram açıklığını bir tam basamak büyüttüğümüzde, filme ulaşan ışık miktarım bir kat
arttırırız; bir basamak küçülttüğümüzde, ışığı yarı yarıya azaltırız.
10.8.2. ISO/ASA
Negatif filmlerin genelinde, ölçü aleti yardımı olmadan çıplak gözün görebildiği fark 1/3
diyaframlık değişiklik olduğundan, film duyarlıkları da bundan daha küçük değerlere
bölünmemiştir. ISO değeri ne kadar yüksek olursa fotoğrafın pozlama değeri de o kadar yüksek
olur ve fotoğraf aydınlık çıkar. Aksi durumda tersi olur.

Fakat yüksek ISO kullanımının fotoğrafa negatif yönde bir etkisi vardır. O da kumlanma
(gürültü) dür. Fotoğrafçı elinden geldiğince düşük ISO değerleri kullanarak fotoğraflarını
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çekmeye çalışır. ISO sadece ihtiyaç duyulduğunda yükseltilir. ISO değerinin bir etkisi de
şudur: Düşük olması daha yüksek kontrastlı fotoğraflar üretilmesine, yüksek olması ise daha
düşük kontrastlı fotoğraflar üretilmesine sebep olur.
10.8.3. Işık ve Film
Işığın her bir fotonundaki enerji, filmin içindeki fotografik algılayıcılarda kimyasal değişiklik
yaratır. Elektromanyetik enerjinin maddede kimyasal değişikliklere neden olduğu işleme,
fotokimya denir.
Bütün filmler bir tabanın üstüne kaplanmıştır: 0.025 mm kalınlıkta saydam plastik malzeme
(selüloid). Fotokimyasal olayın gerçekleştiği yerde duyarkat tabana yapışır. Burada üst üste
kalınlıklarının toplamı 0,025 milimetreyi geçmeyen 20 ya da daha fazla değişik katman vardır.
Saydam film üstüne kaplanmış katmanların bazıları görüntü oluşturmaz. Bunlar ışığı süzmek
ya da banyo sırasında kimyasal tepkileri kontrol etmekle görevlidir. Görüntüyü oluşturan
katmanlarda foton algılayıcısı olarak çalışan bir mikrondan küçük boyutlarda kristal gümüş
tuzu tanecikleri vardır.
Bu tanecikler, fotoğraf filminin kalbidir. Bu kristaller, değişik türde elektromanyetik
radyasyona -ışığa- maruz kaldıklarında, fotokimyasal bir tepkime gösterirler. Gümüş tuzu
tanecikleri, görülen ışığın dışında kızılaltı ışınlara da duyarlı hale getirilebilirler. Halojenür
nitelikli bir tuz, bir halojenin (kimyasal yönden ametaller grubu olarak tanınan 5 element flor,
klor, brom, iyod ve astatinden biri) daha elektropozitif olan bir element ya da grupla -burada
gümüş- birleşmesinden oluşur. Gümüş tuzu tanecikleri, gümüş nitratın bir halojenürle (klorür,
bromür ve iyodür) karmaşık işlemlerden geçerek birleşmesi sonucunda oluşur.
İşlenmemiş tanecikler tayfın yalnızca mavi kısmına karşı duyarlıdır ve bu yüzden kamera
filminde kullanılmaya uygun değildir. Taneciklerin yüzeylerine özel duyarlaştırıcılar
eklenerek onların mavi, yeşil ve kırmızı renklere karşı daha duyarlı hale gelmesi sağlanır. Bu
moleküller taneciğin yüzeyine yapışıp kırmızı, yeşil ya da mavi fotonların enerjisini, bir foto
elektron halinde gümüş tuzuna aktarır. Geliştirme işlemleri sırasında taneciğin içine ya da
yüzeyine daha başka kimyasallar da eklenir. Bu kimyasallar taneciğin ‘hız’ olarak da bilinen
ışığa duyarlığını etkiler.
Duyarkat hızları, ISO (International Standards Organizatıon - Uluslararası Standartlar
Teşkilatı) ya da ASA (American Standards Association - Amerikan Standartlar Birliği)
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tarafından standart sınıflandırmalarla belirlenir. ISO teknik olarak doğru sözcüktür; ama çoğu
kimse hâlâ ASA ölçüsünü kullanır. ISO ne kadar yüksekse, filmin cevap verdiği ışık miktarı o
kadar düşüktür, yani film o derecede az ışığa duyarlıdır.
Filmin ışığa nasıl karşılık verdiğim anlamak için eğrilerine bakmamız gerekir. Dansitometriye
(pozlamamn bilimsel çözümlemesi) bu klasik yaklaşım, 1890 yılında Hurter ve Driffield
tarafından tanımlanmıştır ve H&D eğrisi ya da bazen “D log E” eğrisi olarak adlandırılır.
Bazen kısaca “Log E” eğrisi olarak belirtilir. Yatay eksende pozlama “E” miktarını, dikey
eksende de negatifteki yoğunluk (dansite) değişikliği “D” miktarmı gösterir.
Kuramsal olarak, filmin, sahnedeki değişik noktalardan yansıyan ışık değerlerine orantılı bir
şekilde yoğunluk değişiklikleri göstermesini isteriz. Sonuçta yapmaya çalıştığımız, gerçek
sahneyi sadık bir şekilde kopya eden bir görüntü oluşturmaktır.
Pozlamadaki her bir birim artışta, yoğunluk da tam olarak bir birim artmaktadır. Yani,
sahnedeki ışık miktarı ile negatifteki yoğunluk değişikliği arasında tam bir uyum ve
karşılıklılık vardır. Bu çizginin eğimi, filmin kontrastlığının bir ölçümüdür. Pozlamalardaki
büyük değişikliklerin, negatifin yoğunluğunda ufak değişiklikler (düşük kontrast) yaptığı bir
filmin çizgisinde eğim çok yatık olacaktır. Kontrastı yüksek olan filmlerde, eğim çok diktir;
başka bir deyişle, ışıktaki az bir değişiklik, filmin yoğunluğunda sert değişikliğe neden
olacaktır. Bunun uç noktasındaki ürüne “litografik” ya da “grafik” film denir ve matbaacılıkta
kullanılır. Lito filmde her şey ya beyaz, ya siyahtır, gri tonlar yoktur. Başka şekilde söylersek,
ışık belli bir değerin üstündeyse görüntü bütünüyle beyazdır, belli bir değerin altındaysa
görüntü bütünüyle siyahtır. Bu, bir filmin alabileceği en yüksek kontrast derecesidir. Lito
filmin eğimi dikey bir çizgi ortaya çıkaracaktır
10.8.3.1. Kontrast
Genel olarak kontrast, konunun ya da negatifin karanlık ve aydınlık bölgeleri arasındaki
bağıntılı farkı belirtir. Negatifin kontrastı, filmdeki daha saydam yerlerle daha mat yerler
arasındaki bağıntılı farkı gösterir. Bu yoğunluklar, negatiften ne kadar ışık geçip ne kadarının
tutulduğunu gösteren yoğunlukölçer (dansitometre) denen bir araçla ölçülebilir. Fotografik
konunun kontrastı, görüntüden görüntüye değişebilir. Parlak güneşli bir günde bir dış sahnenin
kontrastı çok yüksek olabilir, oysa bulutlu bir günde kontrastı nispeten düşüktür. Belirli bir

180

sahnenin kontrastı, görüntüdeki cisimlerin birbirleriyle kıyaslandıklarında ne kadar aydınlık
ve karanlık olduklarına ve üzerlerine ne miktarda ışık geldiğine bağlıdır.
Filmin topuğu, küçük ışık miktarlarına filmin yavaş tepki göstermesinin sonucudur. Ancak
büyük miktarda ışık filme ulaştığında değişim doğrusal hale gelir. Bu, filmin düz-çizgi
bölümüdür. Az olsa bile, filmin tabanının da her zaman bir yoğunluğu vardır. Üstelik
kamerada, objektifte ve duyarkatta ışığın dağılmasına bağlı olarak oluşan küçük bir miktar pus
ve son olarak laboratuvar işlemlerinde meydana gelen kimyasal pus vardır. Bütün bunların
toplam etkisine taban artı pus denir. Yoğunluk ölçümleri genellikle “taban artı pus üstüne x
yoğunluk” olarak belirtilir.
Bu topuk ve omuz davranışı, sahnenin sıkıştırılması sonucunu doğurur. Filmin kontrast eğimi
ve pozlama doğruysa, bu sıkıştırma hareketi, sahnenin tüm parlaklık değerlerinin baskı
kopyasında ortaya çıkmasını sağlar. Aslında kullanılabilir fotoğraf ve videolar yapmamızı
sağlayan, film duyarkatının ve video alıcılarının gerçek dünyayı tam olarak yansıtabilmekteki
yetersizlikleridir. Her film duyar- katı ışığa özel bir şekilde tepki gösterir. Kimisi zayıf ışığa
diğerlerinden daha çabuk tepki vererek yoğunluk başlangıcında ani bir yükseliş gösterir ya da
“kısa topuk” oluşturur. Bir başkası ışıktaki yükselişten daha yavaş etkilenir ve “uzun topuk”
oluşturur.
Sahnedeki ışık aralıkları filmin aralıklarından daha yüksek olduğunda, filmin hızı ile
pozlamayı doğru olarak belirlemek çok önemlidir. Yetersiz pozlama, bilginin çoğunu eğrinin
alçak ucunun tamamen dışında bırakıyor. Aşırı pozlama ise aynı şeyi yüksek uçta yapıyor. Her
iki durumda da bir kez eğrinin dışına düştünüz mü, daha sonra pozlamada olan değişiklikler
negatifte değişiklik yapmaz, film onları “görmez”. İdeal pozlama, bütün bilgiyi negatifte
değişiklik yapabilecekleri bölgeye yerleştirir. Aslında, negatifin hiçbir bölümünü israf etmek
istemeyiz.
Aşırı pozlama varsa, iki şey olur. Önce, sahnenin en karanlık yerleri bile eğrinin orta bölümüne
gelir; en koyu gölgeler bile orta gri tonlarda oluşur. Aşırı pozlama, konunun parlaklık
aralıklarının (log E) grafik olarak sağa doğru kayması olarak görülür. (Aslında diyaframı
açarak sahnenin değerlerini “daha parlak” hale getirmekteyiz.) Burada, aşırı pozlamanın, sahne
değerlerini fazla ölçüde omuza yerleştirdiğini görüyoruz. Omuzun yatık bölümüne rastlayan
bilgiler kayıptır. Kayıptır; çünkü sahne parlaklığındaki farklar, negatifin yoğunluğunda
değişiklik oluşturamazlar.
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Sonra, her şey sağa doğru kaydığından, eğrinin topuk kısmına düşen sahne değeri yoktur.
Gerçek sahnede var olsa bile, basılan kopyada koyu siyah değerler olmayacaktır. Az pozlama,
log E değerlerinin sola doğru kayması şeklinde görülür. Parlak tonlardaki en ufak ayrıntı bile
kaydedilecektir; çünkü eğrinin düz-çizgi bölümüne denk gelmektedir. Ama basamakların koyu
ucunda sorun vardır. Sahnenin koyu değerleri hep birlikte topuğun altında ezilmiştir. Orta gri,
koyu gri ve siyah bölgeler arasında çok az fark vardır: Son baskıda bunların hepsi birer kara
delik haline gelecek, gölgeli alanların ayrıntıları görünmeyecektir. Ayrıntıları görmek ya da
görmemek, gölgeleri ve parlak alanları nasıl değerlendirdiğimizi gösterir. Gölgelerde ya da
parlak alanlarda ayrım ve ayrıntı, pozlama konusundaki tartışmalarda sık duyulan bir cümledir.
Tonlar arasında ayrım ve gölgelerde görülebilir ayrıntı yoksa, bunlar az pozlanmıştır. Aynı şey
parlak alanlara da uygulanır: Ayrım ve ayrıntı eksikliği, bunların aşırı pozlandığını gösterir.
Sahnenin bazı alanları doğru olarak saf siyah ya da beyaz yansıtılabileceği için ayrım ve ayrıntı
eksikliğinin ne olduğu biraz özneldir.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Bazı HD kameralarda ışığa duyarlılık kontrolüne ……… adı verilir.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kazanç
Histogram
Gamma
Dirsek
Renk doygunluğu

2. …….. renk üzerinde ince ayar yapmayı sağlamaktadır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Gamma
ISO
Matrix
Pozlama
Işık

3. Bir futkendıl yaklaşık ……… lükse eşittir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

9.05
8.50
7.50
10.08
11.20

4. Aydınlık bir büroda ışık yaklaşık ……….. değerindedir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
30 lx
B.
20 lx
C.
60 lx
D.
80 lx
E.
400 lx
5. Ay ışığı yaklaşık ….. değerindedir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
1 lx
B.
15 lx
C.
3 lx
D.
20 lx
E.
5 lx
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6. Ortalama gün aydınlığında güneş ışığı ……….. değerindedir.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
64.000 – 200.000 lx
B.
35.000 – 110.000 lx
C.
32.000 – 100.000 lx
D.
50.000 – 150.000 lx
E.
60.000 – 120.000 lx
7. Normal bir TV stüdyosunda aydınlatma yaklaşık 1.000 lx değerindedir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
2.000 lx
B.
10.000 lx
C.
5.000 lx
D.
3.000 lx
E.
1.000 lx
8. Objektiflerde, içinden geçerek filme ya da video algılayıcısına yönelen ışığın miktarını
denetleyen düzeneğe …………. adı verilir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
Diyafram
B.
Enstantane
C.
Gain
D.
Işık
E.
Lens
9. Bir diyaframlık azalış, ışığın …….. belirtir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
İkiye katlandığını
B.
Azaldığını
C.
Üç katına çıktığını
D.
Değişmediğini
E.
Yarıya indiğini
10. Aşağıdakilerden hangisi pozlamada kullanılan birimlerden biri değildir?
A.
Diyafram değerleri
B.
ASA, ISO ya da El (aynı şeyin çeşitli adları)
C.
Futkendıl ya da lüks
D.
Kaynaktan gelen ışığın uzaklıktan etkilenmesi
E.
Cisimlerin netliği

1-A 2-C 3-D 4-E 5-A 6-C 7-E 8-A 9-E 10-E
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11. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kelimeler
Pozlama, pozometre, spotmetre
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11. POZLAMA
Pozlama sinematografide en önemli noktalardan biridir. Çeşitli yönleriyle bu unsuru
ele alacağız.
11.1. Doğru Pozlama
Doğru pozlama temel olarak, sahne parlaklığı aralıklarını (yatay eksen log E ), görüntüleme
aracının karakteristik eğrisine en iyi uyduran diyafram ayarıdır. Gerekli olan şey, sahne
değerlerini rahat bir şekilde topukla omuz arasına yerleştirebilmektir. Eğer pozu tam ortaya
koyarsak, yedi diyafram ışık değeri aralıklı tipik bir sahne, eğriye rahatça sığacaktır. Doğru
pozun bütünüyle teknik bir şey olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Görsel ya da teknik
nedenlerle ideal pozlamadan uzaklaşmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gamanın (filmin
eğrisinin düz-çizgi bölümünün açısı)’ topuk ve omuzla olan ilişkisi, filmin “genişliğini”
belirler. Bu, iki özellik olarak görülebilir: Duyarkatın, pozlama hatalarını karşılayabilecek
genişlikte olması ya da filmin (veya video kameranın) belirli parlaklık derecesi aralıklarını
kabul etme yeteneği.
11.2. Pozlamayı Belirlemek
Ölçümde ve objektifi, obtüratörü, kare hızım ve yoğunluk (ND) filtresini ayarlarken ya da
sahnedeki parlaklık seviyelerini düzenlerken iki temel görev yapıyoruz:
Film ya da videoda düzgün şekilde çıkması için sahnenin parlaklık oranlarını ayarlamak.
Diyaframı, sahne değerlerinin eğride uygun yere gelmesini sağlayacak şekilde belirlemek.
Uygulamada bu durum çoğu zaman aynı madalyonun iki yüzü haline gelir. Birinci görev temel
olarak ışıklandırma işi ve ışıklandırmanın kontrolüdür; ikinci iş ise sahneyi ölçmek ve objektif
için en iyi değeri kararlaştırmaktır.
11.3. Video Pozlama
Aynı pozlama ilkeleri videoya da uygulanır. Eğri, topuk, omuz fikirleri video için de geçerlidir.
Tek fark, filmde omuz denen parlak aydınlık alanlara videoda dirsek denir; filmde topuk denen
sahnenin karanlık alanları videoda yalnızca gölge alanlar diye belirtilir. Videoda pozlama iki
nedenden dolayı filmdekinden daha kritiktir: Sürekli geliştirildikleri halde video kameralar
aşırı pozlama durumunda parlak aydınlık alanları kırpma eğilimi gösterir.
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Doğru pozlama size siyahtan beyaza kadar tüm basamakları verir ve tonlar gerçeğe sadık
biçimde canlandırılır. Az pozlanmış karede bütün tonlar çökmüş, hiçbiri doğru yansıtılmamış.
Aşırı pozlanmış karede parlak aydınlık alanlar kırpılmış ve gerçek siyah yok. Bu kareyi yapım
sonrasında düzeltmenin hiçbir yolu yok. Parlak aydınlık alanlar kırpıldığı zaman bütün bilgi
yok olur. Yapım sonrasında bu kareyi koyulaştırmak, parlak alan bilgilerini geri getirmez.
Onlar kayboldu ve geri getirilemez, ne yaparsanız yapın, orası yanık beyazdır.

11.4. Araçlar
Bir kameramanın işindeki en temel iki araç, ‘gelen ışık pozometresi’ ile ‘spotmetre’dir
(yansımaölçer). Geniş açılı yansıyan ışığı ölçen (fotoğrafçıların kısaca ‘pozometre’ dediği)
üçüncü tür bir ışıkölçer daha vardır; ama sinemada kullanımı çok sınırlıdır.
11.4.1. Gelen Işık Pozometresi
Gelen ışık pozometresi, yalnızca sahne aydınlığını ölçer. Başka bir deyişle, sahneye düşen ışık
miktarını. Bu işi gerçekleştirmek için gelen ışık pozometrelerinin çoğunluğu, ışığa duyarlı
hücrelerin üstünü örten beyaz plastikten bir yarım küre kubbe kullanır.
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Dağıtıcı kubbenin çeşitli işlevleri vardır.
Üzerine gelen ışığı dağıtarak “ortalama” hale
getirir. Aynı zamanda biçimi üç boyutlu tipik bir
cismin

geometrisine

yakındır.

Konunun

konumunda tutulan kubbe gölgelenmediği
takdirde, konuya düşebilecek bütün önden gelen
ışıkları, hatta arka ve yan arkadan gelenlerin de
bir

kısmını

okuyacaktır.

Kendi

haline

bıraktığınızda
yarımküre,

konuya

mantıklı

bir

gelen

bütün

ortalamasını

ışıkların
verecektir.

Uygulamada çoğu kimse arkadan gelen ışığı eh ile keserek ölçüme girmemesini sağlar; bazen,
gene eliyle diğer
ışıkları keserek ana ışık, dolgu ışık, yan ışık ve arka ışık ölçümlerini teker teker yapar.
Yine de klasik uygulama, ışıkölçeri tam konunun konumunda tutup küreyi objektife yöneltmek
ve arka ışığı keserek ortalama ölçümü okumaktır. Ana, dolgu ve arka ışıklan tek tek okumak,
aslında yalnızca oranları belirlemenin ve dengeyi bozan ışık olup olmadığını aramanın bir
yoludur. Çoğu zaman konulacak diyaframı belirleyecek olan ölçüm, ana ışığın ölçümüdür.
Basit klasik yaklaşımın ilerisine geçen ve alışılmadık durumlarda yararlı olan uygulamaları
daha ileride göreceğiz. Dağıtıcı kubbeyle kullanılan ışıkölçerlerin çoğunun, ışık görme alanı
çok daha dar (40 - 45 derece) olan ve ortalama ölçüm yerine kosinüs ölçen düz bir dağıtıcısı
da vardır. Bu, plakaya gelen ışığın açısının, bir konunun aydınlatılmasında da olduğu gibi,
ölçüm üzerinde etkisi olduğu anlamına gelir.
Düz plaka, tek bir ışığı ölçmek için daha kullanışlıdır ve bir tabloyu, bir çizgi fıhn selüloidi
gibi düz yüzeyleri aydınlatırken çok yararlıdır. Gelen ışık pozometrelerinin çoğunlukla
balpeteği mercekli cam plakaları da vardır ve bu onları, geniş açılı yansımaölçer haline
dönüştürür.
Bunların görüş açısı çok geniş olduğundan gereksiz ışıkları da görmelerini engellemek zordur.
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Gelen ışık pozometreleri genellikle film hızına ve kullanılan enstantane hızı değerlerine
ayarlanır (gerek elektronik olarak, gerekse sürgülü plakalar kullanarak) ve ölçüm sonucu
doğrudan diyafram değeri (f/stop) olarak okunur.

11.4.2. Yansımaölçer (Spotmetre)
Yansımaölçer (çoğu zaman spotmetre denir), konunun
mevcut ışıklılığım ölçer. Bu ışıklılık da iki etkenin
birleşmesidir: Konuya gelen ışığın miktarı ve konunun
yansıtıcılığı. Bu yüzden bunlara yansımaölçer adı verilir.
Bu durumda, yansımaölçerle yapılacak bir ölçümü sahneyi
okumanın en mantıklı yolu diye düşünebiliriz; ama burada
bir bityeniği vardır. Basitçe bakarsak, yansımaölçer ya da
spotmetre, bir konunun ne kadar ışık yansıttığını gösterir;
ama şu soru yanıtsız kalır: Ne kadar ışığın yansımasını
istiyorsunuz? Başka bir deyişle, gelen ışık pozometreleri
mutlak

değerler

(diyafram

değeri)

verir;

oysa

spotmetreler, yorumlanması gereken göreceli sonuçlar
gösterir.
Spotmetrelerin çoğunluğu eskiden pozlama değeri (EV)
üzerinden ayarlanırdı, şimdiki yeni elektronik spotmetrelerin bazıları ölçüm sonucunu
doğrudan diyafram sayısı olarak veriyor. Böyle vermeselerdi daha iyi olurdu; çünkü bu, işleri
daha da karmaşık hale getiriyor.
Şöyle düşünün: Böyle bir ışıkölçer kullanıyorsunuz ve arkada batmakta olan güneşin önünde
elinde bir deterjan kutusu tutan teni çok açık renkli bir kızı çekeceksiniz. Kızın yüzünü
ölçüyorsunuz: f/5.6, kutu f/4 veriyor, gökyüzü ise f/22. Şimdi ne olacak? Ne diyafram
koyacağımızı bilemediğimiz gibi, durumun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu da bilmiyoruz. Bir
adım geri gidelim ve ışıkölçerlerin bize ne söylediğini bir düşünelim. Bunu yapabilmek için
tonların yeniden-üretim çevrimini anlamak ve bunu inceleyecek temel bir yöntem kurmak
gerekir.
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11.5. Bölge Sistemi
Sahnelerin çoğu geniş bir ışık değeri ve yansıtıcılık çeşitliliği içerdiğini, bir sahnedeki pozlama
değerlerinin tek bir basit sayı ile temsil edilmediğini hatırlayalım. Pozlamayı belirlerken, bir
konunun aydınlık ve karanlık değerlerini, konunun parlaklık basamaklarını incelememiz
gerekir. İşi basitleştirmek için renk konusunu şimdilik bir yana bırakarak konuyu siyah beyaz
değerler olarak inceliyoruz

Tam siyahtan tam beyaza kesintisiz uzanan bir gri değerler cetveli düşünelim;
Bu cetvelin her bir noktası, sahnedeki bir tonal değere karşılık gelen bir değeri temsil ediyor.
Günlük konuşmada tonları belirtmek için “koyu gri”, “ortalama gri”, “kör edici beyaz” gibi
belirsiz sıfatlar kullanırız. Özellikle pozlama kavramları hakkında başkalarıyla iletişim
kurmaya çalışırken bize daha kesin tanımlar gerekiyor. Neyse ki Ansel Adams adlı büyük bir
fotoğrafçı pozlamayı daha bilimsel ve kesin biçimde ele alan bir yöntem geliştirdi ve buna
Bölge Sistemi adını verdi.
Ansel

Adams’ın

gri

basamakları

tanımladığı

klasik

terminolojisini kullanarak bütünüyle en siyah olan kısma
Bölge 0 diyeceğiz ve bir diyafram sayısı daha açık olan ton,
bir “üst" bölge olacak. Örneğin, hir sahnedeki en koyu kısmın
yansıttığından üç diyafram sayısı daha fazla ışık yansıtan
kısım, Bölge IV olacak. Bütün bunların göreceli olduğunu
unutmamak çok önemlidir. Bölge 0, önceden belirlenmiş bir
ışık değeri değil, sahnedeki en karanlık kısımdır.
Fotoğrafçılar toplam on bölge içinde düşünmeye alışıktırlar;
ama sahnede daha yüksek kontrast basamakları, XII., XIII.
bölge, hatta daha fazlası olabilir. (Bölge yönteminde
titizlenenler, yöntemin bu kadar basite indirgenmesine itiraz
edeceklerdir; ama karanlık oda işlemlerini kendisi yapan
kameraman

çok

azdır.)

parlaklığıdır (ışıklılığı), bu da iki şeye bağlıdır: Kendine özgü
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Ölçtüğümüz

şey,

konunun

yansıtıcılığı ve üzerine düşen ışık miktarı. Yansıtıcılık, malzemenin kendi özelliğidir. Siyah
kadife, üzerine düşen ışığın yaklaşık %2 kadarım yansıtır. Çok parlak bir yüzey, üzerine gelen
ışığın %98 kadarını yansıtabilir. Bu, 1:48 (bire kırk sekiz) bir parlaklık basamağı orantısıdır.
Bir maddenin yansıtıcılığı onun ne kadar karanlık ya da parlak olduğunu belirler.
Tipik bir dış sahnede yansıtıcılık oram yaklaşık 1:1000 dir. Bu, 15 diyafram fark demektir ve
işte sorun buradadır: İnsan gözü bu orana uyum sağlayamayacağı gibi, görüntüleme sistemleri
de parlaklığı bu oranda olan bir konuyu kopyalayamaz.

BÖLGE

KOYULUK

TANIMLAMA

0

0.02

Saf siyah - En büyük yoğunluk.

1

0.11

Siyahtan sonra algılanabilir ilk daha aydınlık değer.

II

0.21

Çok, çok koyu gri.

III

0.34

Tam dokulu koyu gri.
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IV

0.48

Koyu orta gri.

V

0.62

Orta gri, %18 yansıma.

VI

0.76

Açık orta gri

VII

0.97

Tam dokulu açık gri.

VIII

1.18

Çok açık gri

IX

1.33

Saf beyazdan sonra algılanabilir ilk gri.

X

1.44

Saf beyaz.

11.6. Gri Cetvel
Çok çeşitli gri cetvel vardır; ama hepsinin ortak noktası, siyahtan beyaza doğru gitmeleridir.
Çoğu altı ile

on

arası basamaklara bölünmüştür; ama aslında bölünmek zorunda da değildir;

birçoğunda da 20 basamak ya da daha fazlası vardır. Beyazın ne kadar beyaz, siyahın ne kadar
siyah olduğu baskı kalitesine ve malzemeye bağlıdır. Siyahlı kağıt hiçbir zaman tam siyah
olamayacağı için, bazı cetvellerde siyah kadife kullanılır.
Herhangi bir resimdeki bilgilerin yaklaşık yüzde doksanını renkler arasındaki değer ilişkileri
oluşturur. Siyah beyaz bir fotoğrafta yüzeyler üzerindeki ışık ve gölge değişimleri, bütün
cisimleri açıkça belirleyerek şekil hakkında bilgi içerir. Renk, az bir miktar bilgi ama büyük
ölçüde resmin güzelliğini ve ilginçliğini yansıtır. Göze orta değer gri gibi görünen şey (Bölge
V), aslında %17,5 yansıtıcıdır, bu da tüm dünyada %18 olarak yuvarlanır. Dahası vardır: Tipik
bir sahnede bir düzine ölçüm yapsanız, çoğunda ortalama yansıtıcılığın %18 olduğu ortaya
çıkar. Basite indirgersek, %18, normal dünyanın yansıtıcılık ortalamasıdır.

Fotografik bir gri kartı eş değerde yaygın, dağınık bir ışık altına koyun. Yansımaölçerle ölçün,
verdiği diyafram değerini bir yere not edin. Sonra ışığı, gelen ışık pozometresiyle ölçün.
Sonuçların kesin olarak aynı olması gerekir. Bu merkez kavramdır, pozlama kontrolü
dünyasının kilidini açan anahtardır:
Gelen ışık ölçümü
%18’lik ortalama yansıtıcılık
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Gri kartın yansımaölçerle ölçülmesi
Bölge V
Bunların hepsi, aynı şeyin değişik açılardan görünüşüdür. Bundan çıkan sonuç, bir sahnenin
pozunu çok değişik yollardan ölçerek aynı sonuca varabileceğinizdir.
Gelen ışık pozometresiyle ölçebilirsiniz.
Sahneye bir gri kart yerleştirip yansımaölçerle ölçebilirsiniz.
Sahnede “Bölge V” olan bir şey bulup onu yansımaölçerle ölçebilirsiniz.
Gerçek dünyanın renkli bir sahnesine bakarak bir yerin Bölge V ya da ortalama griye yakın
olduğuna karar vereceksiniz. Bundan sonraki mantıksal basamak nedir: Sahnede ortalama gri
olan bir şey yoksa ne olacak? O zaman ne yapacağız? Gri cetvelde her basamağın,
komşusundan bir diyafram değeri kadar farklı olduğunu hatırlayın. Yani Bölge V diyafram
değeri olarak f/4 ise (belirli bir film ve obtüratör hızına dayanarak) Bölge VI diyafram değeri
f/5.6, Bölge IV diyafram değeri de f/2.8 olmalıdır.
Sahnede Bölge V’e eşit bir şey yoksa ama Bölge VI’ya eşit bir şey varsa, işimiz yolunda
demektir. Bölge VI’yı ölçtüğümüzde f/5.6 diyafram veriyorsa, Bölge V’in f/4 diyafram olması
gerektiğini biliyoruz. Bölge V’in hem gelen ışık hem ortalama ölçümde aynı sonucu verdiğini
(örneğimizde f/4 diyafram), bu yüzden objektife koymamız gereken doğru diyafram değeri
olduğunu da biliyoruz.
Sıradan açık renkli insan teni yaklaşık Bölge VI’ya denk gelir ve güvenebileceğimiz az sayıda
sabitlerden biridir. Gelen ışık pozometresiyle, daha da beteri, yansımaölçerle çalışmak zorunda
kaldıysanız, eski “avuç numarasını” kullanın. Yansımaölçerinizle ya da herhangi bir
yansımaölçer ile açık tenli bir insanın avucunu ölçün. Bu değer, Bölge VI’ya eşittir. Bölge V’i
bulmak için bir diyafram açın, işte size doğru diyafram. Birçok görüntü yönetmeni, belirgin
biçimde daha koyu ten rengine sahip insanlar için Bölge V’i hareket noktası olarak alır.
Gerçek hayatta konuların parlaklıklarını gri basamaklar değeri olarak doğru şekilde
belirleyebilmek, yıllar süren çalışma ve zihinsel disiplin gerektirir; ama sonuçta yararlı bir
beceridir. Belirli bir konunun son baskıda hangi gri basamak değerinde olması gerektiği
hakkında bir öngörünüz varsa, onu, pozlamanın istediğiniz basamağına “yerleştirme” gücünüz
vardır.
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11.7. Pozlama ve Kamera
Hemen bütün film kameralarında dönen aynalı obtüratörler vardır. Bunların açık ve kapalı
bölümleri filmin önünden geçerek pozlamayı kontrol eder. Kapalı bölüm film penceresi
önündeyken film aşağı hareket eder, açık bölüm pencere önündeyken de film pozlanır.
Kameranın pozlama süresini iki değişken belirler: Obtüratörün çalışma hızı ve açık kısmın
boyu. Hızı, kameranın kaç kare/saniye hızla çalıştığı belirler. Dönen obtüratörün açık kısmına
“obtüratör açısı” denir ve derece ile ölçülür. Çoğu obtüratörün yarısı açık, yarısı kapalıdır.
Bunun sonucunda da obtüratör açısı 180 derecedir. Bazı obtüratörler 165 derecedir, bazıları da
ayarlanabilir.
24 k/s (kare/saniye) çalışan bir kamerada ve 180 derecelik bir obtüratörde pozlama süresi 1/48
saniyedir (25 k/s ile çalışılan Avrupa’da 1/50 saniye). Bu genel olarak 1/50 saniyeye
yuvarlanarak standart film pozlama zamanı olarak kabul edilir.
11.8. Kamera Hareketleri
Kamerayı hareket ettirmek, yalnızca bir çerçeveden diğerine geçmek değildir. Hareketin
kendisi, tarz, geçilen yol, hız ve çekilen sahneyle ilgili zamanlama, planın havasını ve
duygularını destekler; ona konudan bağımsız ek bir anlam ve duygusal içerik ekler. Görsel Dil
bölümünde kamera hareketlerinin sinemasal kullanımını gördük; burada da kamerayı hareket
ettirmenin tekniğini ve teknolojisini ele alacağız. Kameranın kullanımıyla ilgili temel sorun,
onu nereye koyacağımızdır. Kameranın yerini belirlemek, öykü anlatımının temel anahtarıdır;
“en iyi nereden görünür ’ün dışında, seyircinin ne gördüğünü ve hangi perspektiften gördüğünü
belirler. Çekim yöntemleri bölümünde işlendiği gibi, seyircinin görmedikleri de gördükleri
kadar önemli olabilir.
Griffith kamerayı durduğu yere bağlı olmaktan kurtardığından beri kamerayı hareket ettirmek,
sinema sanatının sürekli gelişen bir bölümü oldu. Kamerayı hareket ettirme aracı anlamında
araba, 20. yüzyılın başlarından kalmadır. Vinçlerin bu amaçla kullanılması 1920’li yıllarda
başladı. Hareket eden araçlardan yapılan çekimler, sessiz filmlerin ilk çağlarında kamerayı
arabaya ya da erene bağlamakta tereddüt etmeyen komedyenlerle başladı. Vinçlerin devreye
girişinden sonra kamera hareketlerinde fazla bir değişiklik olmadı, ta ki Garrett Brown
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stedicamı icat edene kadar. Bu araç ilk kez Zafer Türküsü (Boıtnd for Glory) ve Kubrick’in
Cinnet (The Shining) filmlerinde kullanıldı.
Konulu filmde kamera hareketinin temel anahtarı, hareketin bir nedene dayandırılmasıdır.
Hareketin amacı yalnızca kamerayı hareket ettirmek olmamalıdır. Konunun hareketine bağlı
olan kamera hareketlerinin özellikle başında ve sonunda zamanlamaya, yani konuyla aynı anda
başlayıp bitirmeye ve hıza dikkat etmek gerekir. Şaryonun tam hızla kalkıp sonra da sert frenle
durması çok ender olarak istenir. Genel olarak şaryocu yavaştan başlatıp hızlandırır ve sonunda
yavaşlatarak durdurur.
Nedensiz kamera hareketleri ve zumlar dikkat dağıtır; seyirciyi o anın dışına çeker ve ona bir
film seyretmekte olduğunu hatırlatır. Bir kamera hareketi için neden bulmanın pek çok yolu
vardır ve bunlar sahneyi güçlendirmek, planda varolanların ötesinde anlamlar oluşturmak için
kullanılabilirler. Aynı zamanda enerji, neşe, tehdit, çılgınlık ya da daha başka duygusal
katmanlar ekleyebilirler. Kamera hareketi, müzikteki ritim gibidir. Müzik yükselirken kamera
vinçte süzülerek yükselebilir. Kamerayı hareket ettirmenin sonsuz çeşitte yolları vardır ve
bunların hepsini sıralamak imkansızdır. Genel bir kamera hareketleri dağarcığı ortaya koymak
için hareket türlerinin birkaç temel sınıfına bakmakta yarar vardır. Kamera hareketlerinin en
çok kullanılanı pan ve tilttir.
Pan; Panoramik” sözcüğünün kısaltması olan pan, kameranın yer değiştirmeden yatay alanda
sağa/sola dönmesini belirtir. Bir kamera sehpası üzerine bağlanarak sağ/sol, aşağı/yukarı ve
bazen de yana yatma hareketleri yapabilen uygun bir başlıkla pan hareketini gerçekleştirmek
oldukça kolaydır. Bir tek şeye dikkat etmek gerekir.
Tilt; Tilt hareketi, kameranın yerini değiştirmeden aşağı ya da yukarı çevrilmesidir. “Yukarı
pan yapmak” teknik olarak yanlış bir terimdir; ama böyle diyenler de vardır. Dikey bir hareket
olan tilt, pandan çok daha az kullanılır. Öyle ya da böyle, ömrümüz genel olarak yatay bir
alanda geçer ve kurmaca, belgesel ve eğitici filmlerde de olaylar çoğunlukla bu yönde gelişir.
Zum; Odak uzunluğunun optik yoldan değişmesidir. Kamerayı yerinden oynatmadan görüş
noktasını ileri ya da geri taşır. Sinema filmlerinde zum hareketi 1970’li yılların sonuna kadar
pek kullanılmazdı. Nedeni basittir: zum hareketi dikkati kendine çeker ve seyirciye bir film
izlemekte olduğunu hatırlatır, bu da görünmez teknikte kaçmaya çalıştığımız bir şeydir. Zum
kullanıldığında, hareketin bir nedeninin olması çok önemlidir. Bu yüzden zumu gizlemek daha
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iyidir. Zumu gizlemek bir sanattır. Zum bir kamera hareketiyle, kaydırmayla, panla ya da
oyuncuların hareketleriyle birleştirilebilir, böylece fark edilmez hale getirilir.
En sade ve nedeni en açık kamera hareketi, bir karakter ya da bir araçla aynı yönde kaydırma
yapmaktır. Hareket çoğunlukla yan yana ve paraleldir. Kameranın önde olup arkaya doğru
konuya bakması ya da onun peşinden izlemesi de mümkündür; ama bu tür planlar hareketli bir
geri plan sağlayan ve hareketi süpüren yandan izleme planları kadar dinamik değildir. Kamera
hep konuyla beraber, onun yönünü ve hızını koruyarak hareket ederse, bu biraz sıkıcı olabilir.
Bu durumda kamera konuya bağlanmıştır ve bütünüyle ona bağımlıdır. Kameranın zaman
zaman konudan bağımsız hareket etmesi sahnede bir kontrpuan ve ek bir unsur sağlar. Mutlaka
dinamik ve enerjik olur, harekete kattığı karşıtlık, sahneyi derinleştirir.
Basit bir kaydırma ya da vinç hareketi etkili bir ortaya çıkarma planı olabilir. Bir konu
çerçeveyi doldurur, sonra bir hareketle çerçevede başka bir şey gösterilir. Bu tür planlar son
çerçevede gösterilen şey ilk çerçevede gösterileni güçlendirdiğinde ya da mizahi bir şekilde
yorumladığında çok etkilidir.
Şaryo arabasını ve raylarını sipariş ederken, birkaç parça yuvarlak ray da sipariş etmek
adettendir. Yuvarlak raylar genellikle iki türde gelir. 45 ya da 90 derece. Bu, bütün bir çember
meydana getirmek için dört parça mı, yoksa sekiz parça ray mı gerektiğini, dolayısıyla rayların
yarıçapını belirtir. Yuvarlak şaryo hareketinin çok belirgin bir şekli, konu etrafında tam ya da
yarım tur atmaktır. Bu tür hareket kolayca istismar edilebilir ve sahnedeki bir şeyle
ilişkilendirilmezse, garip kaçabilir. Yuvarlak şaryo sahnesi hazırlarken dikkat edilmesi
gereken bir nokta, yakın planda yuvarlak şaryo yaparken çok yavaş gitmek genel kural olduğu
halde, bazı netlik takibi (mezopan) sorunları çıkabileceğidir. Yuvarlak araba hareketini
basitleştirmek için en iyi çözüm, konuyu rayların yarıçaplarının kesiştiği merkez noktasına
yerleştirmektir.

11.9. Vinç Hareketleri
Bir vincin en yararlı özelliği, plan içinde geniş dikey hareketler yapabilmesidir. Bir vinç
yalnızca kamerayı yükseğe yerleştirmek için kullanılabilirse de, vinç planlarının sağladığı asıl
olanak, kameranın tüm sahneyi yukarıdan gören bir tanıtma planıyla başlayıp aşağı alçalıp
ilerleyerek coğrafyanın belirli bir parçasını tecrit etmesidir: Bu, çoğunlukla, o anda konuşmaya
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ya da harekete başlayan ana karakterimizdir. Bu hareket sıklıkla sahneyi başlatırken tanıtma
planıyla daha yakından çekilen genel planı birleştirmek için kullanılır. Bunun tersi olan
hareket, yakın bir çekimle başlayıp geri çekilip yükselerek sahnenin genel görüntüsünü
sergilemek, bir sahneyi bitirmek için olduğu kadar, filmin son noktasını dramatik bir şekilde
koymak için de yapılır. Sahnenin ve bütün filmin içeriğine bağlı olarak, bu hareket güçlü bir
duygusal etki taşıyabilir. Vinçlerin akılda tutulması gereken bir başka özelliği de, pek çoğunun
kamerayı bastıkları zeminden daha aşağıya indirebilmeleridir. Bu özellik, kamerayı kamera
sehpası ya da arabanın yerleştirilmesi mümkün olmayan çukurlara ve hendeklere indirmek için
kullanılabilir. Böyle bir kullanım, vincin bastığı tabanı yükseltmek için bir platform kurarak
daha da güçlendirilebilir. Bunun sonucunda hareketin en üst noktası daha da yükselmiş olur.
Tabandan aşağıdaki kısmı da kullanabilme olanağına kavuşunca, hareketi tam boyutuyla
kullanarak en dinamik vinç hareketini gerçekleştirebilirsiniz.
Vinç, kolu serbestçe sağa sola ve yukarı aşağı hareket edebilen bir kamera taşıyıcı araçtır.
Hemen bütün vinç kolları bir hareket merkezine bağlıdır ve bu merkezin arkasındaki kısımda
denge ağırlıkları vardır. Arabada ise kamera taşıyıcı parça tablaya bağlanmış büyük bir
hidrolik kriko gibidir. Baston kol (jib), daha küçük bir vinç koludur ve ucunda oturulacak yer
yoktur.
Kamera yerden yönetilir.
Hareket merkezinin arkasında uzanan ağırlık denge kolu konuşumla dikkat edilmesi gereken
iki nokta vardır. Birincisi, vinç hareketini plânlarken ve vinci kurarken bu kolun arka taraftaki
hareket alanını dikkate almak gerekir. Arka tarafta yeteri kadar yer yoksa hareketi istediğiniz
gibi gerçekleştiremezsiniz ve daha kötüsü, bir şeyler kırılabilir. İkincisi güvenlik önlemleridir
ve ne kadar önlem alınırsa alınsın dikkatli olmayı gerektirir. Vinçler son derece tehlikeli
olabilir. Vince bindiğinizde yönetim vinci kullanacak setçide ya da vinç sorumlusundadır.
Onun izni olmadan hiç kimse vince binip inemez. Bunun nedeni, sizin ve kameranın
ağırlığının, tahterevallinin arkasındaki ağırlık sandığında hassas şekilde dengelenmiş
olmasıdır. Birden vinçten inerseniz, denge ağırlığı aşağı bastırır, vincin kamera kolu havaya
fırlayarak zarara ve yaralanmalara yol açabilir.
Uzaktan kumandalı başlıklar sayesinde vinç çekimlerinde devrim oldu. Kamera operatörünü
ve asistanın ağırlıklarını taşımaları gerekmediğinden, daha uzun, daha yüksek, daha hafif,
taşınması ve kurulması daha kolay vinçler yapıldı. Bütün vinçler sağa/sola ve yukarı/aşağı
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hareket eder. Technocrane buna üçüncü bir boyut ekledi: Kol, yatay ve dikey hareketi yaparken
bir yandan da yumuşak bir şekilde uzayıp kısalabiliyor. Çoğu uzaktan kumandalı başlıklar
dönebildiği için kamera da yatay düzlemde dönebiliyor. Başka markalar da benzer araçlar
üretiyor. Bazı vinçler Titan gibi geniş vinçlerin ucuna takılıp daha fazla yükseklik ve daha
karmaşık hareket olanakları sağlıyor. Doğrusu bu tür bir çalışmada güvenlik yüzünden çok
usta bir vinç ekibi gerekiyor. Bu tür bir araç çok karmaşık bileşik hareketleri gerçekleştirebilir.
Her iki vinci yöneten takımlar arasında sürekli haberleşme gerektiğinden, başlıklı telsiz telefon
kullanmak şarttır. Pedestal adında bir tür kamera ekipmanı yay sorunu olmadan dikey hareket
yapabilir. Televizyon stüdyoları için tasarlandığından, film çekiminde ve harici video
çalışmalarında pedestal pek kullanılmaz. Televizyon kameramanları bunları kullanmakta
ustadır.
Stedicam, kamera hareketlerinde devrim yarattı. Merdiven, engebeli arazi, bayır ve kum gibi
arabanın kullanılamayacağı yerlere kameranın girebilmesini sağlar. Becerikli bir operatör,
sahneye adeta yeni bir karakter katıyorcasına etkili, şaşırtıcı planlar çekebilir. Standart
konumda film ya da video kamerası üst bölümün tepesine takılır, operatör monitörü ve akü de
alt bölümdeki kızağa konur. Buradaki tek sorun alt kısımdaki parça yüzünden kameranın
alçalamamasıdır. Alt açıdan çekim istendiğinde, sistem kamera aşağı, monitör yukarı gelecek
şekilde tersine döndürülür.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Doğru pozlama temel olarak, sahne parlaklığı aralıklarını görüntüleme aracının

karakteristik eğrisine en iyi uyduran ……. ayarıdır.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Diyafram
Enstantane
Işık
Vektör
Zebra

2. Gamanın topuk ve omuzla olan ilişkisi filmin ……… belirler.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Parlaklığını
Genişliğini
Renk dengesini
Pozlama değerini
Çözünürlüğünü

3. Gelen ışık pozometresi, yalnızca ……… ölçer.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Cisme düşen ışığı
Cisimden yansıyan ışığı
Sahne aydınlığını
Işığın en yoğun olduğu noktayı
Işığın en zayıf olduğu noktayı

4. Gelen ışık pozometreleri genellikle ………. ve kullanılan ……….ayarlanır.

Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Işık miktarına - yansıma
Renk tonuna – renk dengesine
Diyafram – netlik
Film hızına – kullanılan enstantane hızı değerlerine
Kamera – lens
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5. Aynalı obtüratörler ………. kontrol eder.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Pozlamayı
Diyaframı
Netliği
Renk uzayını
Tonları

6. Dönen obtüratörün açık kısmına ………… denir.

Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Obtüratör aralığı
Obtüratör boşluğu
Obtüratör açısı
Obtüratör kapağı
Obtüratör motoru

7. Vinçlerin kameraları hareket ettirme amacıyla kullanılması …….. yıllarda başladı.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

1910’lu
1930’lu
1940’lı
1950’li
1920’li

8. Kameranın yerini değiştirmeden aşağı ya da yukarı

çevrilmesine ………… hareketi adı verilir.

Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Pan
Zoom
Yarı pan
Tilt
Close up
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9. Kameranın yer değiştirmeden yatay alanda sağa/sola
dönmesine ……… adı verilmektedir.

Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Zoom
Pan
Tilt
Close up
Şaryo

10. Odak uzunluğunun optik yoldan değişmesine ……. adı verilir.
Boşluğa uygun düşen ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Pan
Tilt
Zoom
Panter
Jimmy jib

1-A 2-B 3-C 4-D 5-A 6-C 7-E 8-D 9-B 10-C
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12. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Renk, ışık, kuram
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12. SİNEMATOGRAFİDE RENK UNSURU
Renk bizim en güçlü araçlarımızdan biridir; öyle ölüşünün nedeni de onunla yalnızca
güzellikler yaratabilmemiz değildir. İletişim aracı olarak onun gücü çok daha önemlidir. Renk
izleyiciyi tıpkı müzik ve dansın yaptığı gibi etkiler: İnsanların duygularına ulaşır. Bundan
dolayı görsel alt anlam yaratmada güçlü bir araç olabilir. Sinemacı olarak anlamamız gereken
rengin üç yönü vardır:
Temel renk kuramı
Kamerada ve ışıklandırmada rengi denetlemek
Renk ile görsel öykü anlatımı
Her ışık huzmesinin, izleyenin ışık kaynağına yaklaşması ya da uzaklaşmasıyla değişebilecek
kendine özgü bir rengi vardır. Görülebilen ışık, kesintisiz elektromanyetik ışınım tayfının çok
dar bir kısmıdır. Bu tayfın büyük bölümü gözle doğrudan izlenemez ve geçen yüzyıla kadar
da varlığı bilinmiyordu. Tayfın alçak frekans (uzun dalga boyu) kısmında radyo, televizyon,
mikrodalga ve kızılötesi ışınımlar vardır.
Sonra tayfın gözümüzle görebildiğimiz ince bir dilimi gelir. Bu dilim, gökkuşağının renkleri
olan kırmızıdan mora uzanır. Başlangıçta renkler Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Çivit
mavisi ve Mor olarak sınıflandırılmışlardı. Çivit mavisi artık tayfın bir rengi olarak kabul
edilmiyor. Mordan sonraki yüksek frekansta morötesi, X-ışınları (röntgen) ve gama ışınları yer
alır.
Görülebilen ışık, bir dalganın bütün özelliklerini gösterdiği ve bütün elektromanyetik dalga
kurallarına uyduğu için, genellikle bir dalga olarak kabul edilir. Işık, nanometre birimiyle
ölçülen dalga boyu değeri ile tarif edilebilir. Nanometre, metrenin milyarda biridir.
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12.1. Tristimilüs Kuramı
İnsanların çoğu üç ana rengin kırmızı, yeşil ve mavi olduğunu söyleyebilir; ama çok azı onca
renk içinden neden bunların ana renk olduğunu bilir. Bunun nedeninin cevabı, bizim
gözümüzdedir.
İnsan retinası, çubuklar ve koniler denen iki tür ışık algılayıcısı ile doludur. Çubuklar öncelikle
aydınlık ve karanlığın (yani gri cetvelin) algılanmasından sorumludur. Koniler ise öncelikle
renkleri algılar. Retinada üç tür koni vardır. Yansıyan ışığın dalga boyuna göre her bir türün
tepkisi farklıdır. Her bir dalga boyu eğrisinin tepe noktalan 440 um (mavi), 545 nm (yeşil) ve
580 nm’dir (kırmızı). Son ikisinin aslında tayfın sarı bölümünde tepe yaptığına dikkat edin.

Çubuk denen diğer ışık algılayıcılar da gözdedir; ama renk algısıyla ilgileri yoktur. Çubuklar,
görüş alanından genel bir toplu görüntü verir ve yalnızca göze giren ışık miktarını algılarlar.
Birçok çubuk bir tek sinir ucuna bağlanır, bu yüzden dc ince ayrıntıları fark edemez. Çubuklar
düşük aydınlanma seviyelerine duyarlıdırlar ve gözün gece ya da zayıf aydınlıkta
görebilmesini sağlarlar.
Renkleri görme olgusunu açıklayan birçok kuram vardır. En kolay anlaşılanı, her biri ışığın
ana renklerinden birini algılayan ışığa duyarlı üç tür öğe (koni) olduğunu varsayan üç-öğe
kuramıdır: Buna göre gözün bu konilerin algıdaki paylarına denk düşen bir kırmızı sınırı, bir
mor sınırı, bir dc varsayılan yeşil aralığı vardır. Her gözde yaklaşık yedi milyon koni vardır.
Bunlar retinanın “fovea” denen kısmında yoğunlaşırlar ve renge karşı aşırı duyarlıdırlar.
İnsanlar ince ayrıntıları bu koniler yardımıyla görürler; çünkü her biri kendine ait bir sinirin
ucuna bağlıdır. Gözü kontrol eden kaslar, ilgilendiğimiz cismin görüntüsü bu fovea bölgesine
düşene kadar göz küresini döndürürler. Koni görüşü, fotopik görüş ya da gündüz görüşü olarak
bilinir.
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12.2. Purkinje Etkisi
Resimde de görüldüğü gibi, göz bütün dalga boylarına
eşit derecede duyarlı değildir; göz-beyin mavi ve
kırmızıya daha az duyarlıdır. Özellikle zayıf ışıkta,
çeşitli renklerin görünür parlaklığında belirgin bir
değişiklik olur. Bu olay, Johannes von Purkinje
tarafından keşfedildi. Güneş battıktan sonra yürüyüşe
çıkan von Purkinje, mavi çiçeklerin kırmızılardan daha aydınlık göründüğünü fark etti. Oysa
aynı yerden gündüz geçtiğinde, kırmızı çiçekler daha aydınlık görünüyordu. Bu olaya Purkinje
etkisi denir ve ışığın ölçümü olan fotometride çok önemli bir yer tutar. Purkinje etkisi
beynimizi aldatarak ay ışığını belirgin şekilde mavi olarak gördüğümüze inandırır bizi, halbuki
ay, güneşten aldığı ve gün ışığıyla aynı renkte olan bir ışık yansıtır. Bu yüzden gece sahnelerini
hafifçe mavi ışıklandırmak gelenek haline gelmiştir. Böylece ay ışığı gerçekte olduğu gibi
değil, gözümüzün algıladığı gibi yansıtılır.

12.3. Işık ve Renk
Renk ışıktır; ama cisimlerin rengi, ışığın rengi ile üstüne düştüğü ve oradan geri yansıdığı
cismin doğasının karışımıdır. Temel olarak bir cismin rengi, ışığın o cisim tarafından
emilmeyen dalga boylarıdır. Gün ışığı beyaz görünür, eşit oranlarda olmasa bile içinde bütün
renkler vardır. Işık, bir katmalı renk sistemidir. Kırınızı, yeşil ve mavi, ana renklerdir. Bunlar
ikişer ikişer birleştirilince macenta, siyan ve sarıyı (sıcak kırmızı, mavi/yeşil ve parlak sarı)
oluştururlar. Işıkta bütün renklerin karışımı beyazı oluşturur. İnsan gözündeki kırmızı/yeşil ve
mavi/sarı algılayıcılar (koniler), algıladıkları farklı uzunluktaki dalga boylarını sinir uçlarına
aktarırlar. Göz bütün renklere eşit duyarlıkta değildir; bunun renk kuramıyla pozlamayla hatta
ışıkölçerlerle geniş ilişkisi vardır.
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Boya, bir çıkartmalı renk sistemidir. Ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdır. Boyaların karışımı
ışıktan renk çıkartır. Bütün boyaların kananından kirli gri kahverengi, yani kuramsal olarak
siyah renk ortaya çıkar. Kendi konumuz açısından katmalı renk konusunu ele alacağız çünkü
işimizde ışık ve video renk sistemini kullanıyoruz. Çıkartmalı renk sistemi konusundaki bilgi
set dekoratörüyle tartışırken gereklidir çünkü o boyalarla çalışır.

12.4. Rengin Temel Nitelikleri
Rengin dört temel niteliği vardır: Renk özü (hue), değer (value), renk doygunluğu (chroma) ve
sıcaklık. İlk üçü fiziksel özelliklerdir ve çoğu zaman rengin boyutları diye adlandırılır.
Sonuncusu ise rengin psikolojik bir yönüdür.
Renk Özü; Bir renk özü, ışığın belirli bir dalga boyudur. Renklerin adlarını bu özelliklerine
bakarak veririz (kırmızı, yeşil, mavi vb.). Ortalama bir insan 150 farklı rengi ayırt edebilir. Bir
rengin özü, onun dalga boyunun tanımı ve doğal renk tayfındaki yeridir. Renk özü, doygunluk
ve değerle beraber rengin ayırt edici üç niteliğini oluşturur. Renk özleri bir Newton renk
çemberi şeklinde sıralanabilir. Kırmızıyla başlayıp çemberin çevresinde saat yönünde ilerleyip
mavide bitirirsek, dalga boylarını uzundan kısaya doğru sıralamış oluruz. Videoda ise renk özü
Faz olarak adlandırılır. Renk çemberinin, videoda renkleri ölçen vektörskopun temelini
oluşturduğunu göreceğiz.
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Değer, renkli bir yüzeyin görece aydınlık ya da karanlık oluşudur ve aydınlatılmaya ve kendi
yansıtıcılığına bağlıdır.
Renk parlaklığı (rengin doygunluğu ya da yoğunluğu da denir), rengin gücü ya da görece
saflığıdır, parlaklığı ya da donukluğudur (griliği). Her renk özünün en saf hali, en yoğun
halidir. Bir renge tümleyici renk (renk çemberinde karşısına gelen renk) katmak, onun
yoğunluğunu düşürür, rengi donuklaştırır, karartır. Olabilecek en düşük yoğunluğundaki bir
renge renksiz, belirsiz denir.
Renk Sıcaklığı; Rengin bir başka yönü de sıcaklıktır. Sıcaklık, tefe renk özünün göreli sıcaklığı
ya da soğukluğudur. Bu, renklere gösterilen psikolojik tepkiden doğar. Kırmızı ya da
kırmızı/turuncu en sıcak, mavi ya da mavi/yeşil en soğuktur. Sıcak ya da soğuk, renklerin öznel
bir tanımlamasıdır. Renk sıcaklığı Kelvin derecesi ile ölçülür, büyük harf K ile belirtilir.
Renkleri sıcak ya da soğuk diye tarif etmekten daha kesin bir yöntemdir. 5000K üzerindeki
renk sıcaklıkları soğuk renklerdir (mavimsi beyaz), daha düşük renk sıcaklıklarına
(27003000K) sıcak renkler denir.
12.5. Renk Çemberi
Ressamlar, doğrusal tayfı bir halka haline getirerek renk çemberi denen şeyi oluşturmayı
yararlı görürler. 17. yüzyılda renk tayfını bulan İngiliz bilim adamı Sir Isaac Newton da bunu
bir renk çemberine dönüştürdü. Çember halindeki tayf, tonların kesintisiz akıcılığını
algılayışımızı daha iyi açıklıyor ve merkeze göre karşıtlıklarını ortaya çıkartıyor. Renk
çemberi, görülebilir tayfı büküp kırmızı ucu (uzun dalga boyu) mor uçla (kısa dalga boyu)
birleştirilerek oluşturulur.
Ana (birincil) renkler, karışık olmayan renk özleridir. İkincil renkler, iki ana rengin
karışımından oluşan renk özleridir. Işık için bunlar kırmızı, yeşil ve mavidir. Bu bağlamda
birincil renkler genel olarak tamamı büyük harflerle, ikincil renkler de yalnız baş harfleri
büyük olarak yazılır.
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KIRMIZI + MAVİ = Macenta
MAVİ + YEŞİL = Siyan
KIRMIZI + YEŞİL = Sarı

12.6. Renk Modelleri
Renkleri renk özü, doygunluk, canlılık, ışıklılık ya da parlaklık gibi sıfatlarla sınıflandırmak
ve nitelendirmek için birçok farklı renk modelleri kullanılmıştır. Film ve video ile ilgili pek
çok model vardır. Film ve modern video kameralar için renk aralığını betimlemek için en çok
kullanılanlardan birisi CIE renk sistemidir.
Katmalı Renkler; Işıkla ve ışığa katılan renklerle ilgilidir. Bunun en çok bilinen uygulaması,
ekrandaki fosforlu maddenin üzerine kırmızı, yeşil ve mavi elektron püskürterek renk
oluşturan televizyon ve bilgisayar monitörleridir. Katmalı renkler, değişik renkte iki ışık
demetini birbirine katarak, iki ya da daha çok renkte jelatini üst üste koyarak ya da iki rengi
hızla peş peşe göstererek oluşturulabilir.
Çıkarmalı Renk; Bir cisimdeki pigmentlerin ışığın bazı dalga boylarını emip diğerlerini
yansıtmasını tanımlamak için kullanılır. İster doğal, ister insan yapısı olsun, her renkli cisim
ışığın bazı dalga boylarını emer vc diğerlerini yansıtır ya da yayar. Yansıtılan/yayılan ışıkta
kalan dalga boylan, gördüğümüz rengi oluşturur. Renkli baskının doğası budur ve dört renk
baskı işleminde kullanılan siyan, macenta ve sarı, çıkarmalı birinciller (ana renkler) olarak
kabul edilir. Çıkarmalı renk modeli baskıda yalnız CMYK ile değil, baskı mürekkepleri ile de
uygulanır.
RGB; Kırmızı (ing. Red), yeşil (ing. Green) ve mavi (ing. Blue), insan gözünün renk
algılamasında ana uyarıcılardır ve birincil katmalı renklerdir. Gözümüz ışıktan etkilenir ve
değişik dalga boylarına tepki verir, bu tepkiler beyinde işlenerek renk duygusunu oluşturur.
Bir renk modeli olarak RGB’nin önemi, ağ katmanımızdaki (retina) koniler yardımıyla renk
algılama şeklimize çok yakın olmasındadır. RGB, video ve renk projeksiyonu yapan diğer
araçlarda kullanılan renk modelidir. Bilgisayarlardaki temel renk modelidir ve web grafikleri
211

yapımında kullanılır. Öte yandan basılı yayınlar genellikle ikincil renkleri kullanır: Siyan,
macenta, sarı ve siyah (K)
CIE Renk Modelleri; Renk ölçümünde ve renkleri birbirinden ayırt etmede büyük ölçüde etkili,
güçlü bir düzendir. Uluslararası Işıklandırma Komisyonu (Commission International de
l’Eclairage) tarafından 1931 yılında ortaya konmuş ve o zamandan beri de renklerin
ölçümünde,

belirlenmesinde ve karşılaştırılmasında uluslararası standart olmuştur. Rengi matematiksel
olarak tanımlayan ilk sistemlerden biridir, bu kesinliği nedeniyle SD ve HD videolarda
kullanılabilmektedir. İki türü vardır: CIE RGB ve video mühendisliğinde en çok kullanılan
CIE XYZ. Bir kaynaktan yayınlanan, aktarılan ya da yansıtılan tüm olası renkler renkserlik
şemasına işaretlenebilir.
CIE şemasının başlıca kullanım alanlarından
biri

renk

kameralar

aralıklarının
sürekli

çizelgeleridir.

olarak

birçok

HD

alanda

geliştirilmektedir, bunlardan biri de renk
aralığıdır. Renk aralığı açısından kameralar çok
farklılık gösterir, bu yüzden belirli bir projede
hangi kamerayı kullanacağınıza karar vermek
için denemeler yapmanız gerekebilir. Renk
aralığı farklarının doğrudan görülebildiği yer,
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video kurgulamadır. Video monitörlerin renk aralığı, bilgisayar
monitörlerinkinden farklıdır. Bu yüzden birçok
kurgu masasında bilgisayarda yaptıkları kurguyu izlemek için ayrıca bir video monitörü
bulunur.

12.7. Renk Sıcaklığı
Film ve video yapımında ışığın rengini tanımlamak için kullanılan en yaygın yöntem, rengin
“sıcaklığını” göstermektir. Bu ölçek, kuramsal “kara madde”nin (kendine özgü renk
içermeyen, teknik olarak ‘Planck radyatörü’ adıyla bilinen madenden cisim) renginden
kaynaklanır. Akkor haline gelene dek ısıtılan kara madde, ısının derecesine göre değişik
renkler

yayar.

Renk

sıcaklığı,

“sıcak

kırmızı”,

derecelendirilmesidir.
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“sıcak

beyaz”

gibi

terimlerin

19. asır İngiliz bilim adamı Lord Kelvin tarafından geliştirilen renk sıcaklığı, onun adına atfen
Kelvin derecesi ile belirtilir. Santigrat ölçeği, suyun donma noktasını 0 olarak alır. Kelvin
ölçeği ise, sıfır noktası olarak mutlak sıfırı alır. Mutlak sıfır, -273° santigrattır. Buradan
hareketle, 5500K, 5227° C derecedir (5500 - 273 = 5227). Kelvin derecesi büyük “K” harfiyle
gösterilir ve derece simgesi kullanılmaz. Akkor haline ısıtılan bir tungsten tel, Plank
radyatörüyle benzerlik gösterdiğinden, tungsten halojen lambaların renk sıcaklığı eşdeğerliği
çok yakındır; ama HMI, CID ve floresan lambalar için bu geçerli değildir (Resim 12.15).
Çeşitli dalga boylarının grafik çizelgesine ‘tayfsal enerji dağılımı’ ya da ‘tayfsal güç dağılımı’
denir (TED).
Çoğu ışık kaynağı tayfın sınırlı bir bandını yansıtmaz, bu yüzden de rengi saf değildir. Renkli
ışıkların çoğu değişik dalga boylarının birleşimidir, rengi doğru şekilde belirtebilecek tek bir
rakam yoktur. Daha doğrusu renk, kırmızı/mavi ve macenta/yeşil olmak üzere iki ölçek
üzerinden belirlenir. Sonuç olarak ölçü araçlarının çoğu (kırmızı, mavi ve yeşili ölçtükleri için
bunlara üçlü renk ölçer denir) biri sıcak/soğuk ölçek için, bir de macenta/yeşil ölçek için olmak
üzere iki ölçüm verirler. Bir renk ölçerde, macenta/yeşil ölçümü sonucu mutlak sayısal değer
olarak değil, rengi “macenta/yeşil” ölçeğinde normale getirmek için gereken filtre değeri
olarak verilir.
12.8. Jelatin ve Kamera Filtreleriyle Renk Dengeleme
Jelatin sözcüğü, lambaların önüne, pencere camlarına ya da sahnedeki başka ışık kaynaklarına
koyduğumuz renkli malzemeyi belirtir. Filtre ise, daha başka şeyler yanında, rengi kontrol
etmek için objektifin önüne konan şeydir. Objektif önüne konabilen jelatin türü filtreler de
vardır; ama bunlar film çekiminde kullanılmaz.
Bir sahnede ışık kaynaklarının önüne jelatin koyarak ya da gün ışığı veya tungsten lamba
kullanarak ışıkların rengini değiştirmenin üç temel nedeni vardır:
Kullanılan filme ya da video kameranın renk dengesine uyması için ışıkların rengini düzeltmek
(dönüştürmek).
Değişik ışık kaynaklarım aynı renge getirmek.

Etki ya da hava yaratmak.

Bütün ışıklar aynı renk olmak zorunda olmadığı için jelatin kullanarak sahnede daha fazla
kontrol sağlanabilir. Kamerada filtre kullanmak, her şeyi aynı renge büründürür. Film ve video
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yapımında kullanılan üç temel filtre ailesi vardır: Dönüştürme, ışık dengeleme ve renk
düzeltme. Bu sınıflandırma hem kamera hem de ışıklandırma filtreleri için geçerlidir.
Işık dengeleme filtreleri, ışık kaynağının renk sıcaklığını ısıtmak ya da soğutmak için
kullanılan filtreleridir. Işığı mavi-turuncu eksende etkilerler. İlk işlevleri bir gün ışığı kaynağı
tungsten ya da tungsten kaynağı gün ışığına çevirmektir. Gün ışığı kaynakları şunlardır:
Gün ışığının kendisi (Gün ışığı, doğrudan güneş ile açık gökyüzünün birleşimidir).
HMI, Ksenon ve bazı LED lambalar.
Beyaz alev kömürlü arklar (günümüzde çok ender kullanılır

Soğuk-beyaz ya da gün ışığı tipi

floresanlar.
Gün ışığına dengelenmiş rengi düzeltilmiş floresanlar.

FAY tipi dikroik kaynaklar.

Beyaz alev kömürlü arklar (günümüzde çok ender kullanılır.
Dönüştürme jelatinleri gün ışığını tungsten, tungsten ışığını da gün ışığı dengesine dönüştürür.
Film ve video yapımlarında en çok kullanılan renkli jelatinlerdir. Sete gelen jelatin paketi
içinde en önemli yer onlarındır.
Gün ışığı kaynaklar genelde 5400K ile 6500K arasında yer alır; ama çok daha yükseğe çıkanlar
da vardır. Gün doğumu ve gün batımında güneş ışınları çok kalın bir atmosfer tabakasından
geçtiği için mavi dalga boyundakiler süzülür ve ışığı çok daha sıcak bir renktedir. Havadaki
toz ve nem miktarı da günün değişik saatlerinde, değişik bölgelerde, farklı iklim koşullarında
ve hatta farklı yüksekliklerde güneşin ve gökyüzünün ışığında farklı renkler doğuran
etkenlerdir.
Işık Dengeleme (LB - Light Balancing) jelatinleri sıcak ve soğuk renkler içindir. Işık
dengeleme jelatinleri ufak düzeltmeler gerektiğinde kullanılır; tam maviden turuncuya kadar
çeşitlidir.
Renk Düzeltme (CC - Color Correction) filtreleri çekimlerde kullandığımız öbür eksen,
macentadan yeşile kadarki renkler içindir. Bunlar temel olarak tungsten ya da gün ışığı (HMI)
dışındaki lambalarla, özellikle floresan ve cıva ya da sodyum buharlı endüstri lambalarıyla
çalışırken kullanılır.
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Bir başka sorun da, renk açısından yaklaşık doğru olsalar bile, tayfta boşluklar olduğundan,
renk yayma göstergesinin düşük olmasıdır. Sonuç olarak, floresan lambaların ışığı yalnızca
tüplerin ya da kamera objektifinin önüne filtre koyarak düzeltilemez. Bütün bunlar genellikle
sokak aydınlatması için kullanılan turuncu renkli sodyum için çözümler. Buharlı ve genellikle
araba park alanları ve endüstri alanlarında kullanılan mavimsi renkli cıva buharlı ampuller için
de geçerlidir. Video kameralarda yapılacak sağlıklı bir beyaz ayarı, kamerayı ortamın ışık
koşullarına uyarlar. Mekanlarda normal floresan, endüstri ampulleri ya da gün ışığı ya da
tungsten dengeli olmayan her tür ışık kaynağıyla çekim yapabilmek için ek çözüm olarak
şunlar önerilebilir :
Her film bobininin başında bir ‘gri kart örneği’ çekin.
Yalnız sıradan floresan lambalarla çekim yaparak yeşili düzeltmeyi laboratuvara
bırakmak, çok solgun renkli sonuç verir. Birkaç tungsten lamba (önlerine artı yeşil filtre
koyarak) yakmak, görüntüde daha doygun renk etkisi yaratır.
Büyük mağaza, fabrika ya da büro katı gibi geniş alanlarda çalışırken, bütün ekibin tüpleri
değiştirmek ya da jelatinle kaplamak için vakit lıarcamasındansa, sizin lambalarınıza yeşil
filtre koymak daha avantajlıdır.
Lambalara ‘PlusGreen’ (yeşil arttırıq) ya da floro filtre koyduğunuzda ortaya çıkan ışık, göze
çok yanlış gelir.
HMI lambalar genellikle biraz fazlaca mavi yanarlar ve voltaja bağımlıdırlar. Tungstenlerin
tersine, voltaj düştükçe renk sıcaklıkları artar. Küçük düzeltmeler için Y-l ya da Rosco MT 54
kullanılabilir. Daha güçlü düzeltmeler İçin 1/8 ya da 1/4 CTO kullanılmalıdır. Pek çok HMI
biraz da yeşil yanar. Buna önlem olarak 1/8 ve 1/4 'Minus-Green’ (eksi yeşil)
bulundurulmalıdır.
Endüstriyel ve kamusal mekanlar çeşitli türden güçlü lambalarla aydınlatılır. Bunlar üç genel
bölümde sınıflandırılabilir: Sodyum buharlılar, metal halojenler ve ava buharlılar. Biitün bu
lambaların tayfı kesintilidir ve bir renk ağır basar. Hepsinin de renk yayma göstergesi çok
düşüktür. Bazı düzeltmeler yapılırsa, bu ışıklarla film çekilebilir. Yüksek basınçlı sodyum
lambaları çok turuncudur ve önemli oranda yeşil içerir. Düşük basınçlı sodyum lambalar tek
renklidir (monokro- matik); bunları düzeltmek mümkün değildir.
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Film ve video yapımında her şey gibi tarza bağlı seçimler de tekniği etkiler ve bunun tersi de
geçerlidir. Bu özellikle renk düzeltiminde böyledir. Birkaç yıl öncesine kadar setteki her bir
ışık kaynağının düzeltilmesi için önemli ölçüde zaman ve para harcanırdı. Şimdi “bırakın yeşil
kalsın” eğilimi biraz daha yaygınlaştı, hatta aynı çerçevede kaynaklardan bir karma görülmeye
başladı. Bu çok daha doğal bir görünüştü ve Matrix, Dövüş Kulübü, Yedi gibi filmlerin
etkisiyle kendi başına bir tarz halini aldı.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Her ışık huzmesinin, izleyenin ışık kaynağına yaklaşması ya da uzaklaşmasıyla

değişebilecek kendine özgü bir ………….. vardır.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kimliği
Rengi
Derinliği
Yansıma alanı
Etki alanı

2. Mor renkten sonraki yüksek frekansta yer alan renkler aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Mor ötesi – X ışınları – gama ışınları
Kırmızı-yeşil-mavi
Kırmızı-yeşil-gama ışınları
Mor ötesi – kırmızı – yeşil
Gama ışınları – mor ötesi – kırmızı

3. Nanometre, metrenin ………. biridir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Milyonda
Onda
Yüzde
Milyarda
Binde

4. Göz ve beyin özellikle hangi iki renge daha az duyarlıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sarı-yeşil
Yeşil-Mavi
Mavi-Yeşil
Mavi-Kırmızı
Sarı-Kırmızı
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5. ………….. rengin temel niteliklerindendir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Renk sıcaklığı
Değer
Yansıma
Yayılma
Parlama

6. ……….. ışık kaynağının renk sıcaklığını ısıtmak ya da soğutmak için kullanılır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Lensler
Işık dengeleme filtreleri
Zoom halkası
Reflektör
Netlik

7. ………… gün ışığını tungsten, tungsten ışığını da gün ışığı dengesine dönüştürür.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Reflektör
Soğuk ışık
Beyaz kağıt
Turuncu kağıt
Dönüştürme jelatinleri

8. ……….. jelatinleri sıcak ve soğuk renkler içindir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Işık dengeleme
Renk düzeltme
Dönüştürme
Ters çevirme
Yansıtma

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Renk sıcaklığı kelvin derecesiyle ölçülür
Bir renk özü, ışığın belirli bir dalga boyudur
Sıcaklık, rengin temel niteliklerindendir
Göz bütün renklere eşit duyarlıktadır
Gün ışığı beyaz görünür, eşit oranlarda olmasa bile içinde bütün renkler vardır
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10. ………… rengin anlamamız gereken yönlerinden biridir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Temel renk kuramı
Renk tonu
Renk derinliği
Renk yansıması
Renk değişimi

1-B 2-A 3-D 4-D 5-A 6-B 7-E 8-A 9-D 10-A
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13. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Görüntü, matipo, banyolama
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13. GÖRÜNTÜ DENETİMİ
Negatiften kopya baskısı ya akar matipoda (baskı makinesinde), ya da aralıklı baskı
matiposuııda yapılır. Aralıklı baskı matiposu, duraksamalı hareketinden dolayı bir projektör
gibi çalışır. Tutma (sabitleme), tutma tırnakları aracılığı ile gerçekleştirilir, böylece her
seferinde bir rengin basıldığı siyah beyaz renk ayrımı negatiflerde olduğu gibi filmin hatasız
basımı sağlanır.
Doğru yoğunluk ve renk dengesini oluşturabilmek için bir matipoda beyaz ışık kaynağının
kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerini kontrol edebilmek gerekir. Genellikle iki kontrol
yönteminden biri kullanılır: Katmalı ya da çıkarmalı baskı. Çıkarmalı matipoda renk dengesi,
beyaz ışık kaynağı ile baskı penceresi arasına renkli filtreler konularak gerçekleştirilir.
Işık yoğunluğundaki genel değişiklikler, değişik diyaframlar ya da yoğunluk filtreleri ile
gerçekleştirilir. Çıkarmalı baskı, düzeltmeler için filtre takımı ve yoğunluk filtreleri
kullanmayı gerektirir. Sonuç olarak ayarlarda değişiklik yapmak zordur. Çıkarmalı baskı bazen
gösterim kopyalarını basmak için kullanılır; çünkü onlarda renk ayarlan sahneden sahneye
değişmez. Sahneden sahneye renk düzeltmesi gerektiren bir baskıyı çıkarmalı matipoda
yapmak kullanışlı değildir. En çok kullanılan yöntem, katmalı baskıdır. Katmalı baskıda üç
ışık kaynağı vardır. Işık yoğunluğunu ve reıık dengesini kontrol etmek için bunlar istenilen
oranlarda birleştirilebilir. Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler, bir dizi dikroik aynayla denetlenir.
13.1. Matipo Işığı
Her renk kanalındaki değişiklikler 1 ile 50 arasındaki sayılarla değerlendirilir. Bunlara
“ankoş”, “baskı puanı” ya da “baskı ışığı” denir. Baskı ışığı 12 baskı puanı arttırılınca, pozlama
bir diyafram artar. Bir laboratuvarda standart matipo ayarı genellikle kırmızı, yeşil ve mavi
için 25-25-25’tir.
Kuramsal olarak kusursuz çekilmiş ve banyo edilmiş bir %18 yansıtmalı gri kart, 25-25-25
ayarlarla basılmalıdır. Günümüzdeki uygulamada bu bir genel kılavuz olarak kabul
edilmektedir. Bazı laboratuvarlar daha fazla yoğunluğa yöneldikleri için 30-30-30 ayarım
kullanır. Bunun dışında, matiponuıı optiğinden ve banyodaki kimyasallardan kaynaklanan
başka ufak farklar da vardır. Bu durum endişe verici gibi görünebilir; ama pratikte önemi
yoktur. Laboratuvar sayıları kendi referanslarına dayanır, aynı laboratuvarda aynı sistem içinde
kullanılır. Bir ışık farkı, 0,07 ila 0,1 arasında bir yoğunluk farkı yaratır ki bu da bir diyaframın
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1/6 ila 1/7 si kadardır, üç ışığın fark toplamı 1/2 diyafram eder. Bunun üstünde bir sapma,
endişe vericidir. Eğer bir laboratuvar aynı negatifi iki kere bastığında yarını diyaframdan fazla
farkla basıyorsa, sorun var demektir.

13.2. Tek Ankoş Günlük İş Kopyası
Hem maliyet hem de kurgunun artık çoğunlukla sayısal olarak yapılması nedeniyle kurguda
kullanılmadığından günlük iş kopyaları günümüzde giderek daha az basıhyor. Günlük iş
kopyaları artık genellikle video, DVD, HD ya da başka sayısal ortamda geliyor. Laboratuvarların çoğundan, günlük iş kopyalarınızın “standart” bir ışıkla ya da kamera denemeleri
sırasında seçilen belirli bir ışıkla basılmasını isteyebilirsiniz. Bu yolla görüntü yönetmeni
laboratuvar raporları ile uğraşmak zorunda kalmaz, yaptığı pozlamaları kendi gözüyle
değerlendirir.
Bunlara “tek ankoş iş kopyası” denir. Yapımcı için tek ankoş, ucuz iş demektir; ama görüntü
yönetmeni için yararlı bir prova ve bilgi edinme anlamına gelebilir. İş kopyaları değişmez bir
ayarla basılıyorsa, görüntü yönetmeni bunlara bakarak negatifin çok mu koyu, çok mu açık
olduğunu ya da renk dengesinin bozuk olup olmadığını anlayabilir.

13.3. Renk ve Kontrastı Denetlemek
Yapımın çeşitli aşamalarında görüntüyü denetim altında tutabilmek için değişik yöntemler
vardır. Bir filmdeki renk doygunluğunu ve kontrastlığı denetlemek için birçok teknik
kullanılabilir.
ProMist, Fog, Double Fog, Low Cons, Ultra-Cons vb. gibi filtreler parlak alanları gölge
alanlara “akıtarak” ya da onları “yıkayarak” kontrastı azaltır ve renk doygunluğunu yumuşatır.
(Filtrelerle kontrast denetimi için bu bölümün ilerisine bakın.)
Işık az ya da çok düzgün şekilde dağıldığı için duman ya da sis de filtrelerle aynı etkiyi yaratır.
Geri plandaki cisimleri ön plandakilerden daha çok etkilediği için dumanın üstünlüğü vardır.
Bütün sahnenin kontrastlığını eşit şekilde etkileyen filtreye göre dumanın etkisi daha üç
boyutludur. Kapalı bir yerdeki yapay duman bir ölçüde denetim altında tutulabilir. Usta bir
özel efekt elemanı dumanın ön ya da arka alanda yoğunlaşmasını denetim altında tutabilir.
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Yumuşak ışık soluklaştırır, sert ışık kontrastı ve renk doygunluğunu artırır. Belirli bir renkli
ışıklandırma yapıp buna uygun yapım sonrası işlemlerle bazı renkleri çıkartmak mümkündür.
Siyah beyaz bir filmin tekrar yapımı olan Heart filminde bütün ışıklara macenta filtre
konmuştu. Baskıda macenta renk alınınca kırmızı ve mavi renkler eşit derecede kaybolduğu
için renk yoğunluğu azalmıştı.
Hem Kodak hem Fuji, yüksek ve düşük kontrastlı filmler üretmektedir.

Filmin özelliklerini değiştirmek için gerçekleştirilebilecek birçok işlem vardır.
Banyoda zorlamak, filmi geliştirme banyosunda gereğinden biraz fazla tutarak yapılır. Etkisi,
filmin görünür duyarlığını yükseltmek, ışığa daha duyarlı yapmaktır. Banyoda zorlamak,
kontrastı ve greni artırır. Çoğu laboratuvarlarda filmin bir diyafram, iki diyafram, üç diyafram
zorlanmasını isteyebilirsiniz. Bunu kamera raporunda belirtmeyi unutmayın.
Geliştirme banyosunda az yıkamak doygunluğu biraz azaltabilir; ama çoğunlukla kontrastı
azaltmak için kullanılır, özellikle de kopyada gümüş koruma işlemiyle birlikte
gerçekleştirildiğinde. Tabii az yıkama filmin gerçek hızmı düşürür.
İki kere baskı. Orijinal renkli negatiften bir ara pozitif basılır. Aynı zamanda bir de siyah beyaz
pozitif yapılır. Sonra bu iki pozitiften basılan bir negatif elde edilir. Siyah- beyaz pozitif, parlak
alanları vc renk doygunluğunu kontrol eden maske gibi kullanılır. Siyah beyaz pozitifin
yoğunluğu hassas şekilde değiştirilebildiği için bu yöntem çok iyi kontrol edilebilir.
Fotoğrafçıların renkli baskıları kontrol etmek için kullandıkları tekniğin benzeridir. Sonuç,
düşük yoğunluklu bir dup (duplicate - çoğaltım, kontıtip) negatiftir. Görüntünün yoğunluğunun
derecesini, toplam pozlamanın yüzde kaçının siyah beyaz ara pozitiften, kaçının renkli ara
pozitiften geldiği belirler. Bu teknik, Caleb Deschaııel’in görüntülediği Doğuştan Yetenekli
(The Natural) filminin bazı sahnelerinde kullanılmıştır. Burada bir değişiklik yapılmıştır.
Normal olarak siyah beyaz baskı, keskin kenar çizgilerinin belli olmaması için hafifçe flu
(bulanık) basılır.
Doğuştan Yetenekli filminde keskin siyah beyaz görüntü üzerine basılan renkli görüntü
bulanıktı, bu da hafif bir difuzyon (yayılma) etkisi yaratıyordu.
Ağartma banyosunu geçiştirmek ve diğer gümüş koruyucu işlemler aşağıda ele alındı.
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Video düzeltme. Telesine aktarmada ya da bilgisayarda renk ve görüntünün hemen her şeyi
düzeltilebilir.
13.4. ENR
ENR, Technicolor patentli bir işlemdir. Tcclınicolor Roma şubesindeki Ernesto Novelli Rimo
tarafından icat edilmiştir (adını da mucidinden alır) ve ilk olarak Vittorio Storaro’nun 1981
yılında görüntülediği Kızıllar (Reds) filminde uygulanmıştır. Storaro bu yöntemi Son
İmparator (The Last Emperor) ve Küçük Buda (Little Buddha) filmlerinde de kullandı. Yöntem
Jade, Oyun (The Game) ve Er Ryan’ı Kurtarmak gibi filmlerde de uygulanmıştır.
ENR, gümüşün bir kısmını korumak için fazladan siyah beyaz geliştirme banyosunun
uygulandığı bir renkli pozitif banyo tekniğidir. Filmin ağartma banyosundan sonra ama
gümüşü temizleyecek olan fıksaj banyosundan önce girdiği bu fazladan geliştirme, gümüşü
kontrollü şekilde istenilen miktarda yeniden belirterek siyahlara yoğunluk katar. ENR yalnızca
dağıtım kopyalarına uygulanır. Bu yüzden her kopya bobini aynı oranda ENR işlemi geçirmek
zorundadır.
Siyahlan daha siyah yapmakla kalmaz, ama gölgelerdeki kontrastı artırdığından, gölgelerdeki
ayrıntılarda belirgin bir artış olur ve görüntü çevresindeki kenar çizgisi etkisi yüzünden
görünür netlikte de artış olur. Bunun gerçek netlik değil, görünür (zahiri) netlik olduğuna
dikkat edin. Çoğu kimse ENR işlemini ağartma geçiştirme işlemi sanır; ama öyle değildir.
Ağartmayı geçiştirmek de benzer sonuç verir; ama kimyasal olarak farklıdır. ENR işleminde
kimyasalların

yoğunluğunu

değiştirerek

etkinin

yoğunluğunu

kontrollü

şekilde

değiştirebilirsiniz. Böylece çok az ENR katarak renk doygunluğunda belirgin bir değişiklik
olmadan siyahları zenginleştirmek mümkündür.
13.5. CCE
Hollywood’da uzun bir geçmişi olan Deluxe laboratuvarı, ‘renk kontrast artırma’ (Color
Contrast Enhancement; CCE) adı verilen bir işlem uyguluyor. CCE kontrastı artırıyor,
siyahları koyulaştırıyor ve greni çoğaltıyor; ama koyu alanlarda bir miktar detayı koruyor.
ENR’de olduğu gibi bu işlemde de korunan gümüş miktarı 1000 nanometreye ayarlı bir
yoğunlukölçer ile ölçülüyor. Deluxe’ün verdiği bilgiye göre ağartma geçiştirildiğinde filmdeki
gümüş %100 oranında korunuyor, IR yoğunluğu 240 rakamını buluyor, bu da filmde, normal
bir pozitif kopyada olması gerekenden dört kat fazla gümüş bulunduğu anlamına geliyor. CCE
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ile normal şekilde (özel banyo yok) banyo edilen filmde 1000 nm üzerinden yapılan ölçüm 60
civarında oluyor. CCE ile tipik en yüksek yoğunluk ölçüsü 180-190 IR civarında olabilir.
Bunun anlamı kopyada %75 gümüş kaldığıdır. Gümüş %100 oranında korunduğunda yalnız
siyahların yoğunluğunu artırmakla kalmıyor, ara tonlarınkini de artırıyor. Bunun sonucunda
ten renginde hoş olmayan etkiler belirebiliyor. Gümüş korunması %75 oranında tutulduğunda
renkler bir miktar solacak, gren biraz artacak ve siyahlar daha yoğun olacaktır; ama siyahlar
%100 korumada “tuğla” gibi olabilirken, burada siyahlarda bir miktar detay görülebilecektir.
13.6. ACE
Deluxe laboratuvarının bir başka uygulaması ‘ayarlanabilir kontrast artırımı’dır (Adjustable
Contrast Enhancement; ACE). ACE, etkisi değişebilen bir işlemdir. Bu işlemle renk
doygunluğunda fazla bir değişiklik olmadan siyahları artırmak mümkün. ACE, yüzde
üzerinden ölçülür.
13.7. NEC
Paris’teki LTC Laboratuvarları ‘renklide siyah’ (Noir en Coulcur - NEC) yöntemini uyguluyor.
13u yöntemde gümüş korunması ara pozitifte gerçekleştiriliyor. Yöntemin üstünlüğü, bütün
kopyaların işlemden geçirilmesine gerek kalmayışında. NEC daha yoğun siyah veriyor; ama
genel kontrast ve renk doygunluğunda fazla bir değişiklik yapmıyor.

13.8.Diğer Teknikler
Çapraz banyo, önce fotoğrafçılar tarafından geliştirildi. Bu yöntemde kamerada Ektachrome
gibi bir evrilir film kullanılır. Sonra bu film negatif banyosunda yıkanır. Sonuç, saydam tabanlı
film üstünde bir negatif görüntüdür. Başka bir deyişle, bütün negatif filmlerde bulunan turuncu
maske yoktur. Çapraz banyo kontrastı ve greni artırır. Pozlama ve banyo değişkenlerine bağlı
olarak etki çok hafif ya da çok belirgin olabilir. Filmi kamerada normal, hatta biraz düşük
pozlamak en iyi sonucu verir. Çapraz banyo işlemi müzik video kliplerinde ve çok farklı
görünüm gerektiren projelerde sıkça kullanılır. Arada bir sinema filmlerinde de uygulanır.
Çapraz banyonun bir başka alternatifi de, kamera negatifini ara pozitif gibi standart kopya
filmine basmaktır. Normal olarak kullanılan ara pozitif ham filmin kontrastlığı, gösterim
kopyası pozitif filmden daha azdır. Bunun nedeni, yapım sonrası işlemlerde peş peşe yapılan
baskıların kontrastı yükseltmesidir. Buna karşı koymak için ara baskı ham filmleri genel olarak
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düşük koııtrastlıdır. Çapraz banyo ve ara pozitif işlemi sonucunda renkler daha doygun olur ve
ağartma banyosunu geçiştirme tekniği ile elde edilenden çok farklı görünür.
Sayısal arakopya, her iki dünyanın iyi taraflarını bir araya getirmenin bir yoludur. Düşünce
basittir: Çekimleri negatif filmle yaparsınız, görüntü işlemlerini sayısal dünyanın tüm teknik
olanakları ile gerçekleştirirsiniz, son olarak da video dosyalar bir negatife aktarılır, ondan da
kopyalan basarsınız.
Normal telesine, gerçek zamanlı bir işlemdir: Film 24 kare/saniye hızda çekilmişse, videoya
aktarımı da aynı hızla yapılır ve bandı normal hızda izlersiniz. Sayısal arakopyada ise daha
yüksek çözünürlüklü görüntü gerekir. Standart uygulama filmi 2K (2x1024) ya da 4K (4x1024)
dosyalara taramaktır. Bu aktarma çoğunlukla yüksek hızlı sabit disklere yapılır.
Bu işlem, planı açmak ya da koyultmak ve kırmızı, yeşil, mavi dengesini değiştirerek rengi
düzenlemek ile sınırlı laboratuvar işlemlerine kıyasla, görüntü üzerinde daha önce sahip
olamadığımız güçte denetim sağlar.
Planlar sayısallaştırıldıktan sonra, sayısal videonun tüm gelişmiş renk düzeltme araçları film
için de geçerli hale gelir. Görüntünün istenen bölümü ayrı olarak düzeltilebilir, kontrast
ayarlanabilir, aynı plan içinde renk kademeli olarak değişebilir.
Kamera Filtresi Türleri
Filtreler birkaç ana türde toplanır:
Difüzyon (Yayılma)
Pozlama (Nötral dansite)
Netlik (Diyoptri ve yarım diyoptriler)

Renk dengesi

Renk değiştirme
Efekt
Difüzyon Filtreleri
Pek çok türde difüzyon filtresi vardır; ama hepsinin ortak amacı, görüntüyü biraz değiştirerek
onu daha “yumuşak”, daha yayılmış hale getirmek ya da kontrastı azaltmaktır. Bunu değişik
yollardan ve çeşitli etkilerle gerçekleştirirler. Hemen bütün difüzyon filtreleri* derecelerle
belirtilir: 1, 2, 3, 4, 5 ya da 1/8, 1/4, 1/2 gibi. Difüzyon filtresi kullanma kararı oldukça kişisel
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ve özneldir. Objektifin önüne (bazı durumlarda arkasına, hatta objektif gövdesindeki yarıktan
merceklerin arasına) konulan cam ya da reçine filtreler dışında başka yöntemler de
kullanılabilir. Filtrelerin adlan sınıflandırılmamıştır; ama genellikle birden beşe ya da 1/8, 1/4,
1/2, 1,2 diye derecelendirilirler.

*değişik difüzyon dereceleri

Difüzyon filtrelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yarattıkları “dağılma”,
yumuşatma etkisi, objektifin odak uzunluğuna göre değişir: Uzun odaklı objektiflerde etki
daha fazla gibi görünür. Bazı görüntü yönetmenleri daha uzun odaklı bir objektife geçtiğinde
dalıa düşük dereceli filtre kullanır.
Difüzyon fileler ve tüllerle de sağlanabilir. Birçok görüntü yönetmeni pek hafif ve çok hoş
etkiler yaratan ipek ya da naylon çorap kullanırlar. Filelerin yayma etkisi, dokumalarının ne
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kadar ince olduğuna bağlı olarak değişir. Bunlar iki cam arasında sıkıştırılmış filtre halinde
bulunabilir ya da doğrudan objektifin önüne ya da arkasına konularak kullanılabilir.
13.9. Kontrast Fitreleri
Sahnedeki kontrast derecesini azaltmak ya da yumuşatmak için çeşitli filtreler kullanılır.
Bunlar genellikle parlak yerlerden aldıkları ışıkla gölge alanları “parlatma” yöntemiyle
çalışırlar.
Bunlara “düşük kontrast” filtreleri denir. Yeni çıkan modeller çok geliştirilmiş ürünlerdir.
13.10. Polarizasyon Filtreleri
Doğal ışık, geçtiği yol üzerinde her yöne
“titreşir”. Polarizasyon filtresinden geçen
ışık yalmz bir yönde titreşir. Polarizasyon
filtreleri, çeşitli işlevleri olan becerikli
filtrelerdir. Işık parlak bir yüzeyden ya da
bir
pencere camından yansıdığında, belirli bir ölçüde polarize olur. Bu belirli yöndeki
polarizasyonu gidermek için bir polarizasyon filtresini çevirerek parlama ve yüzey yansımasını
azaltmak ya da bütünüyle gidermek mümkündür. Normale göre 56, yüzeye göre 34 derece olan
Brewster açısı, polarizasyonun en yüksek olduğu alandır.

Su üzerinde ve pencerelerdeki camlarda oluşan yansımanın bütününü yok etmek nadiren
istenen bir şeydir; çünkü doğal olmayan bir etki yaratır. Polarizasyon filtresi renkli filmde
gökyüzünü koyulaştırmak için kullanılabilir. En yüksek polarlanma, güneşle 90 derecelik bir
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açı yapıldığında oluşur. Sabit planlar için bu iyi bir çözümdür; ama pan ya da tilt gibi kamera
hareketleri yaparken dikkatli olmak gerekir; çünkü kamera hareket edince polarizasyon
derecesi değişebilir. Hava bulutluysa, polarizasyon filtresi pek bir işe yaramaz. Polarizasyon
filtresi ışığın geçişini azaltır, filtre faktörü en az 1+2/3 ile 2 diyaframdır ve filtreyi döndürmekle
bu değer değişmez.
13.11. Kamerada Görüntü Denetimi
Kare Hızı
Filmin kameradan geçiş hızının da planı algılamamızda büyük etkisi vardır. Gösterim ya da
videoya aktarma sırasında film hep saniyede 24 kare hızla oynatıldığından, çekim sırasında
filmin geçiş hızını yükseltmek hareketi yavaşlatır, düşürmek ise hareketi hızlandırır.
Yüksek kare çekim genellikle düşsel, ‘başka bir dünyada’ etkisi yaratır. Hareketi hızlandıran
düşük kare çekim, çoğunlukla komedi etkisi yaratmak için kullanılır. Kare hızı saniyede 2628 kare olarak ayarlandığında yüksek kare çekimin yavaşlatıcı etkisi belli bir anı fark
ettirmeden vurgulamaya yarayabilir. Daha yüksek hızlar, belirli bir anın altını daha güçlü çizer
ve dramatize eder.
Çekim içinde kare hızını değiştirmek her zaman mümkündü; ama günümüz modern kameraları
kare hızı değiştikçe gerekli pozlama düzeltmesini yapmak için diyaframı ya da obtüratör
açıklığını da otomatik olarak değiştiriyor. Gene de bazı kimseler tüm planı yüksek kare çekip
yavaşlayacak bölümü kurgu sırasında ayarlamayı tercih ederler, böylece zamanlama üzerinde
daha büyük bir denetime sahip olurlar. Bu tür çekimler için Arriflex, Panavision ve PhotoSonics firmaları çeşitli yüksek kare kameralar üretiyor. Yüksek Tanımlı video alanında
Phantom kameralar 1500 kare/saniye hıza kadar yükselebiliyor. Birçok HD kamera da 120
kare/saniye hıza ulaşabiliyor.
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Farklı

hızda

çekimin

reklamlarda ve ara sıra da
konulu filmlerde kullanılan ve
çok dramatik bir bulanıklık
etkisi yaratan özel bir şekli
vardır.

Çekimde

kamera

normalin altında, genellikle 12
ya da 6, hatta 4 kare/saniye
hızla
çalıştırılır. Videoya aktarırken
de çekimdeki hızla aktarılır. Bunun sonucunda hareket normal hızdadır; ama görüntüde
bulanıklık vardır. Yavaşlatılmış harekete çok benzer; ama farklıdır. ). Kamera çok yavaş hızda
çalıştığında, obtüratör daha uzun süre açık kalır. Çekimi 6 kare/saniye hızla yaptığınız zaman,
enstantaneniz 1/12 saniyedir.
Saniyede 24 kare hızda ve 180 derece açık tipik bir obtüratörle, her bir kareyi 1/50 saniye
enstantane ile pozlarsınız. Bu kadar düşük enstantane kullanabilmemizin nedeni, gözdeki
ağtabaka izlenimidir (görme tembelliği de denir). Her karenin gözümüzde bıraktığı izlenim bir
ötekiyle hafifçe üst üste binişerek bulanıklığı maskeler. Arada bir tek bir kareyi ekranda
dondurduğumuzda gördüğümüz güçlü bulanıklık, fotoğraf değil, film çektiğimizi hatırlatır
bize. Bir fotoğraf olsaydı, bir şey ifade etmezdi; ama parçası olduğu sahnede, iyi aydınlatılmış,
özenle düzenlenmiş ayrıntılı bir görüntüden bile daha etkilidir.
Bu tekniğin kusursuz biçimde kullanımım Gladyatör filminin başındaki savaş sahnesinde
görüyoruz. Gün batımındaki sahneler normal 24 kare/saniye hızda çekimle başlıyor; ama güneş
battıktan sonra 6 kare/saniye hıza düşüyor. Bunun sonucunda, gün boyu çarpışmış kişilerdeki
yorgunluk ve bulanık görme olgusunu yansıtan bulanık görüntüler ortaya çıkıyor. DVD
üzerindeki konuşmasında yönetmen Ridley Scott, ışık kaybolduğu için bu yola başvurduklarını
açıklıyor. 6 kare/ saniye hızda enstantane 1/12 saniyedir, böylece iki diyafram kazanırsınız. Bu
durumda etki çifte kazanç sağlıyor. Hareketsiz ya da düşük kare çektiğinizi belli etmeyecek
bir konuyu görüntülerken fazladan diyafram kazanmak için düşük kare hızları rahatça
kullanılabilir.

232

13.12. Obtüratör Açısı
Görüntünün keskinliğinde bir başka etken de obtüratör açısıdır. Filin kameralarının çoğunda
obtüratör açısı yaklaşık 180 derecedir. Bunun anlamı şudur: Sürenin yansında film pozlanır,
diğer yansında da görüntü, kamera operatörünün görmesi için vizöre yönlendirilir. Birçok
kameranın obtüratör açısı değişebilir. En geniş standart obtüratör açısı 210 derecedir ama 180
dereceye göre belirgin bir fark yaratmaz. Obtüratör açısını daraltmak, görüntüyü etkiler. Açı
daraldıkça pozlama süresi kısalır, bu yüzden de görüntü daha da netleşir.
Örneğin, 90 derecelik bir obtüratörle hareketli herhangi bir cismin çok temiz, keskin
görüntüleri elde edilir. Doksan derecenin ötesinde, görüntüde keskinlikten başka bir etki daha
ortaya çıkar. Obtüratör açık olduğu süreden çok daha uzun bir süre kapalı kaldığından,
hareketli cisim iki pozlama arasında çok yer değiştirir. Bunun sonucunda “kekeme hareket”
havası yaratan strobo etkisi oluşur.
Düşük kare çekimin en uç örneği, zaman aralıklı çekimdir. Bu yöntemde her pozlamanın
arasında büyük bir zaman parçası vardır. Bunun sonucunda hareket büyük bir hız kazanır.
Bulutlar gökte akar, gün birkaç saniyede geceye dönüşür ya da bir gonca yarım dakikada açmış
bir gül olur. Zaman aralıklı çekim, entervalometre denen bir kumanda aygıtıyla gerçekleştirilir.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Her renk kanalındaki değişiklikler ….. ile …… arasındaki sayılarla değerlendirilir.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

1-50
2-100
3-300
2-50
3-150

2. ProMist, Fog, Double Fog, Low Cons, Ultra-Cons vb. gibi filtreler parlak alanları

gölge alanlara “akıtarak” ya da onları “yıkayarak” ……… azaltır ve ……….. yumuşatır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yoğunluğu – tonu
Kontrastı – renk doygunluğunu
Netliği – kontrastı
Alan derinliğini – renk doygunluğunu
Yoğunluğu – alan derinliğini

3. Yumuşak ışık ………… , sert ışık kontrastı ve renk doygunluğunu …….. .

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Yumuşatır, artırır
Sertleştirir, azaltır
Soluklaştırır, artırır
Soluklaştırır, azaltır
Sertleştirir, artırır

4. ………… renk ve görüntünün hemen her şeyi düzeltilebilir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Banyoda zorlama yöntemiyle
Telesine aktarmada
Ağartma banyosunu geçiştirerek
İki kere baskı yöntemini kullanarak
Geliştirme banyosunda
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5. Gümüşün bir kısmını korumak için fazladan siyah beyaz geliştirme banyosunun

uygulandığı bir renkli pozitif banyo tekniği olan ENR’nin mucidinin adı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Ernesto Novelli Rimo
Quentin Tarantino
Steven Spielberg
Tim Burton
James Cameron

6. Önce fotoğrafçılar tarafından geliştirilen yöntem …………. yöntemidir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Çapraz banyo
Sayısal ara kopya
Normal telesine
Banyoda zorlama
Geliştirme banyosu

7. Difüzyon filtrelerinin oluşturdukları yumuşatma

etkisi, objektifin ……… göre değişir.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Markasına
Kalitesine
Odak uzunluğuna
Temizliğine
Hassasiyetine

8. Hareketi hızlandıran düşük kare çekim, çoğunlukla …….. etkisi oluşturmak için

kullanılır.

Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Komedi
Aksiyon
Dram
Ağır çekim
Kontrast
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9. Bir laboratuvarda standart matipo ayarı genellikle kırmızı, yeşil ve mavi için ne
olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

25-25-25
35-35-35
25-30-35
20-20-20
15-15-15

10. Standart video kayıtları için saniyedeki kare hızı kaçtır?
A.
B.
C.
D.
E.

18
12
32
16
24

1-A 2-B 3-C 4-B 5-A 6-A 7-C 8-A 9-A 10-E
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14. HAFTA DERS NOTU
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Anahtar kavramlar
Objektif, diyafram, netlik
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14. OBJEKTİFLER VE NETLİK
Birkaç küçük fark dışında optik kuralları ve objektif kullanımı sinema ve videoda aynıdır.
Hemen bütün optik kuralları ve çizimleri, birkaç fizik yasasına dayanır. Bunların en temel iki
tanesi yansıma ve kırılmadır.
Gerçek dünyada ışık kaynaklan dışındaki cisimlerin çoğu görülebilir ışık yaymaz; ama doğal
ya da yapay ışığı yansıtır. Örneğin bir elma parlak kırmızı renkte görünür; çünkü ışığın kırmızı
olmayan (yeşil, sarı gibi) dalga boylarını emen oldukça parlak ve pürüzsüz bir yüzeyi vardır.
Işığın yansıması kesin olarak iki şekilde sınıflandırılabilir: Pürüzsüz bir yüzeyden belirli bir
açıyla yansımasına aynasal yansıma, pürüzlü yüzeyden her yöne yayılarak yansımasına da
dağınık yansıma denir. Gündelik çevremizde dağınık yansımalar, aynasal yansımalardan çok
daha fazladır.
Her lise öğrencisinin bildiği temel yansıma yasası, geliş açısının yansıma açısına eşit
olduğudur. Bir cismin yansıttığı ışık miktarı, yüzeyinin dokusuna bağlıdır. Yüzeydeki
pürüzler, gelen ışığın dalga boyundan daha küçükse (aynada olduğu gibi), ışığın hemen tamamı
yansır. Günlük konuşmada bu yüzeylere “parlak” deriz. Ama gerçek dünyada cisimlerin çoğu
karmaşık yapıda bir yüzeye sahiptir; bunlara gelen ışık her yöne yansıyarak dağınık yansıma
oluşturur.
14.1. Kırılma
Görülen ışığın kırılması, merceklere bir ışık demetini bir noktada odaklama olanağı sağlayan
önemli bir özelliktir. Kırılma ya da bükülme, ışığın bir ortamdan diğerine geçişi sırasında, bu
iki maddenin kırılma indisleri arasında farklılık olduğu durumda gerçekleşir.
Kırılma indisi, ışığın bir cisim içindeki hızının boşluktaki hızına oranı olarak tarif edilir. Işık,
hava gibi az yoğun bir ortamdan cam gibi daha yoğun bir ortama geçtiğinde, dalganın hızı
yavaşlar. Bunun tersi olarak ışık yoğun bir ortamdan daha az yoğun bir ortama geçtiğinde,
dalganın hızı artar. Kırılmış ışığın açısı, hem geliş açısına, hem de girdiği maddenin yapısına
bağlıdır. İki ortamın sınırına dikey olan çizgiye normal deriz.
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Kırılma indisi kavramının gördüğümüz şekilde, ışık havadan suya
ve havadan cama geçiyor. Her iki ışık demetinin de yoğun ortama
giriş açılarının normale göre aynı olduğuna dikkat edin (60
derece). Canım kırılma indisi suyunkinden fazla olduğu için
camdaki kırılma yaklaşık 6 derece daha fazladır. Kırılma indisi
ışığın yayınım frekansına (ya da dalga boyuna) göre değişir.
Bütün saydam ortamlarda gerçekleşen bu olaya dağılım denir.
Dağılım bir sorundur; çünkü görüntünün keskinliğini azaltır ve
kontrastı yükseltir.

14.2. Diyafram Değeri (F/Stop)
Objektifin işlevi odak alanında bir görüntü oluşturmaktır; ama buna ulaşan ışığın denetlenmesi
gerekir. Bu da optik merkeze yerleştirilmiş değişken bir açıklık olan diyafram ile
gerçekleştirilir. Bir objektifin f/sayısı (f/stop) ya da diyafram değeri, ışık geçirme yeteneğinin
ölçüsüdür. Diyafram değeri (f/stop), objektifin odak uzunluğu ile ışık geçen alanın çapının
oranıdır. Bu tanım, bütünüyle matematiksel bir hesaplamaya dayanır, çeşitli objektif
tasarımlarının değişik verimliliklerini hesaba katmaz.

T/stop (gerçek diyafram) değeri ise, objektiften geçen gerçek ışık miktarının bir optik kontrol
masasında yapılan ölçümüdür. F/stop, alan derinliği ve hiperfokal hesaplan için, T/stop ise,
pozlama değerini koymak için kullanılır. Diyafram düzenlenirken, hiçbir zaman halkayı geriye
doğru çevrilerek ayarlanmamalıdır. Diyafram mekanizmalarının çoğunda geriye doğru
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harekette bir boşluk vardır. Daha geniş bir diyafram ayarlamak (yani diyaframı açmak)
gerekiyorsa, diyafram sonuna kadar açılmalı, soma istenen diyafram değeri konmalıdır.

14.3. Netlik
İnsan gözü her şeyi net görme eğilimindedir; ama bu, göz ile beyinin karşılıklı etkileşiminin
sonucudur. Göz temelde f/2 değerinde bir mercektir ve oldukça “geniş açılı” bir objektif olarak
kabul edilmelidir Böylece gündüz iyi aydınlanmış durumdaki çevremizin büyük bölümünü net
görürüz. Ama bizim hemen hiç hissetmediğimiz bir şekilde gözümüzün netlik ayarı
(odaklanışı) devamlı değişir. Bu olay, göz merceğini kontrol eden kaslar aracılığı ile
gerçekleşir. Bu kaslar, netliği değiştirmek için merceğin biçimini değiştirirler. Loş bir yerde
çok yakın bir şeye bakarsanız, arka plan bulanık olacaktır; ama genellikle bunu fark
etmezsiniz; çünkü yakındaki cisme “bakıyor” olursunuz. Gözü, kameradan farklı kılan ise,
bizim zihinsel netliğimiz (odaklanmamız), bilincimizin ve dikkatimizin yarattığı bir durumdur,
kamera sadece kaydeder.
Objektif, görüntüyü görüntü düzlemindeki filme ya da video algılayıcılara yansıtan optik
araçtır. Görüntü düzlemi iki boyutludur. İster fotoğraf olsun ister sinema, video, hatta tablo,
her tür görüntüleme işlemi, üç boyutlu dünyayı alıp bu iki boyutlu düzleme aktarma işidir.
Netlik konusunu tartışırken çoğu zaman bunu yassı bir görüntü düzlemi olarak düşünürüz; ama
objektifin aslında uzayda üç boyutlu bir görüntü oluşturduğunu hatırlamakta yarar var. Burada
‘netleştirilmesi’ gereken, yassı görüntü düzlemidir. Görüntü düzlemine, temel odak düzlemi
de denir.
Mesela; Ön planda çalılıklar olan, ortada bir kadının durduğu, onun arkasında da dağların
yükseldiği bir sahne çekmekteyiz. Objektifin odağım, görüntü düzleminde kadının net olarak
belireceği şekilde ayarlarız. Üç boyutlu modelimizdeki çalılar ve dağlar da objektifin arkasına
yansıtılır; ama kadının görüntüsünün önünde ve arkasındadırlar. Başka şekilde söyleyecek
olursak, kameranın içine yansıtılmışlardır; ama görüntüleri temel odak düzleminin önünde ve
arkasında belirir. Bunun sonucu olarak görüntüleri bulanıktır. Objektifin netlik ayarını
değiştirerek, diyaframı kısarak ya da daha geniş açılı bir objektif kullanarak onları da
netleştirebiliriz; ama şimdilik oldukça uzun odaklı bir objektifle ve tam açık diyaframla
çalıştığımızı varsayalım. Objektifin netlik ayarını değiştirerek yaptığımız şey, aslında o üç
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boyutlu görüntüyü ileri-geri hareket ettirmektir. Onu arkaya doğru hareket ettirirsek, görüntü
alanında dağlar net olur; öne hareket ettirirsek, çalılar net olur. Yalnızca görüntü düzleminde
net olarak beliren cisimler ‘keskin net’tir. Ama görüntüsü net olarak beliren cismin biraz
önünde ve biraz arkasında olan bir sürü cisim vardır. Diyaframı biraz kısarsak alan derinliği
artar ve bu cisimler de net görünür.

Ama aslında net değildirler. Buna ‘görünüşte’ netlik denir. Gerçek netlik ile görünüşte netlik
arasındaki sınır çizgisi nerededir? Yoktur, en azından teknik olarak belirlenemez. Görünüşte
netlik; algılama, eleştirel yargılar, objektifin çözümleme gücü, film ya da videonun çözümleme
gücü, dağılım miktarı, cismin yüzey niteliği, ışıklandırma ve benzeri birçok etkene bağlı olan
çok öznel bir değerlendirmedir; bu yüzden çekilen filmin ya da videonun son kullanım alanı
çok önemlidir. Küçük bir televizyonda net görülen bir şey, bir Imax ekranda korkunç şekilde
bulanık görünebilir.
14.4. Zihinsel Netlik
Seyirci topluluğunun ortak bir eğilimi vardır; dikkatlerini, görüntünün “net” olan kısmına
yoğunlaştırırlar. Bu, objektif aracılığı ile gerçekleştirilen görsel öykü anlatımında değerli ve
önemli bir psikolojik hareket noktasıdır.
Ama görüntü yönetmenleri yalnızca zihinsel algılamaya şekil vermekle uğraşmazlar, onlar
aynı zamanda birer teknisyendir. Gelişigüzel de olsa, netliği ölçmenin bir yolunu bulmak
zorundayız. Görüş alanında yalnızca tek bir ışık ışınının, son derece küçük, minicik bir ışık
noktasının var olduğunu düşünelim. Bu nokta, objektife doğru bir ışık ışını yollar. Işık ışını
cisimden ayrıldıktan sonra, dışa doğru genişlemeye başlar. Lazerin ya da çok uzaktaki bir
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yıldızınki de dahil, hiçbir ışık ışını demeti gerçekten paralel değildir. Işığın hafifçe genişleyen
ışınlarını kavrayan objektif, onları yeniden toplar, birbirlerine doğru büker. Bu işlem,
objektifin arkasında bir koni oluşturur. Bu ışınların bir araya geldiği yer (tek bir ışık
noktasından gelen ışınlardan söz ettiğimiz unutulmamalı), görüntünün net olduğu yerdir.
Objektifi ileri geri hareket ettirerek bu net görüntüyü görüntü düzlemine (kızaktaki filmin ya
da video algılayıcılarının bulunduğu düzlem) denk getiririz, böylece ışık noktası görüntü
düzleminde de gerçekte olduğu kadar küçük görünür.
Şimdi objektifi öyle kaydıralım ki, ışık noktası tam olarak görüntü düzlemine denk gelmesin.
Bu durumda ne olur? Noktanın görüntüsü genişler; çünkü artık görüntü düzlemi, objektifin
büktüğü ışınların buluştuğu noktada değildir. Bu kaydırmayı çok az yaparsak, olayı kimse fark
etmez. Buna “hâlâ kabul edilebilir netlik” deriz. Biraz daha kaydırırsak, çoğu kimse bunu artık
kabul edilemez bir netlik (bulanıklık) olarak algılar, ama daha önce de belirttiğimiz gibi, bu
değerlendirme bütünüyle özneldir. İşin içine giren birçok etkeni de göz önüne alarak varılan
uyuşma sonucunda görüntülemeyle uğraşan bilim insanları, genel kullanım alanlarında “hâlâ
geçerli netliğe sahip” sayılabilmesi için bu noktanın en fazla ne kadar büyük olabileceğini
ölçtüler.
14.5. Bulanıklık Dairesi
Bunu belirten terim, “bulanıklık dairesi”dir. Bulanıklık dairesi, insan gözünün nokta olarak
gördüğü en geniş bulanık ışık noktası olarak tanımlanır. Bulanıklık dairesi temelde, gerçekten
nokta bir kaynağın yansıtılmış görüntüsünün, net kabul edilemez halinden önceki
büyüklüğünün ölçüsüdür. Bir ışık noktasının film düzlemine yansıtılan görüntüsünün, -tabii
kuramsal olarak- sonsuz derece küçük olarak görülen noktayla aynı boyutta olması gerekir,
ama optiklerin doğası gereği, bu görüntü hiçbir zaman kusursuz değildir, 16 mm filmde
bulanıklık dairesi 0,0254 ile 0,0127 mm arasında değişir. 35 mm filmde ise 0,036 ile 0,0508
mm arasındadır. Bulanıklık dairesi, belirli bir diyafram değerine göre alan derinliği
hesaplanırken kullanılan önemli bir unsurdur.
Bulanıklık dairesi 16 mm film için daha küçüktür; çünkü 16 mm filmdeki görüntü perde ya da
ekranda aynı boyutu bulmak için daha fazla büyümek zorundadır. Bulanıklık dairesi daha çok
alan derinliği hesaplan için kullanılır. Hangi alan derinliği cetveline baksanız, hesaplarda
kullanılan bulanıklık dairesi değerinin belirtildiğini görürsünüz. Bu değerleri belirlerken,
görüntülerin sonuçta kullanılacağı ortamın özelliklerini göz önüne almak gerektiğini
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unutmayın: Sinema salonu, DVD, televizyon yayını, bunların her biri format ve daha başka
kıstaslar açısından farklı zorunluluklar getirebilir.

14.6. Alan Derinliği
Üç boyutlu yansıtılmış görüntü modelimize dönelim. Bu görüntünün görüntü düzlemine düşen
ve bulanıklık dairesi içinde olan kısmına alan derinliği denir. Alan derinliğinin bir yakın, bir
de uzak sınırı vardır. Bazı unsurlar alan derinliğini etkiler:
Kullanılan objektifin odak uzunluğu. Odak uzunluğu ne kadar kısaysa, alan derinliği o kadar
fazladır.
Diyafram. Diyafram ne kadar küçükse, alan derinliği o kadar fazladır.
Görüntünün büyümesi (cismin mesafesi). Görüntülenen cisim objektife ne kadar yakınsa, alan
derinliği o kadar azdır.
Format. Geniş formatların (35 mm ya da Imax) alan derinliği küçük formatlardan (16 mm ya
da 2/3 inç CCD) daha azdır.
Durum için seçilen bulanıklık dairesi. (16 ve 35 mm için bunların farkh olduğunu hatırlayın.)
Dolaylı olarak: Objektifin ve filmin çözünüm kapasiteleri, son gösterim ortamı, dağılma, sis,
duman, konunun türü.

Loş aydınlatmada hızlı film ve uzun odaklı objektif kullanma eğilimi, alan derinliğini kritik
hale getirir. 150 mm bir objektifle oyuncunun yüzünü yakın plan çekeceğiniz zaman kamera
asistanının “hangi gözü net istersiniz?” diye sorması alışılmadık bir şey sayılmaz. Genel kural
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olarak alan derinliği, objektifin net ayarının yapıldığı noktanın önünde ve arkasında eşit şekilde
yayılmaz. Genellikle öne doğru (kameraya doğru) 1/3, arkaya doğru (kameradan uzağa) 2/3
oranındadır. Bunun nedeni, netlik alanının gerisinin objektife daha uzak oluşudur. Alan
derinliği çok az olan kompozisyonlar, özellikle reklamlarda masa üstü küçük nesnelerin yakın
çekimi sırasında bu önemli olabilir.

Temel fizik kuralları sonucu, aynı diyaframda geniş açılı objektiflerin alan derinliği daha
fazladır. Burada, filmciliğin en inatçı ve zararlı efsanelerinden birini yıkacağız. Çoğu kimse
hâlâ “eğer önemli unsurların hepsini netleştiremiyorsanız, geniş açılı bir objektif takarsınız ve
alan derinliğiniz artar” diye düşünür. Teknik olarak doğrudur; ama uygulamada, aynı görüntü
boyutunu elde etmek için kamerayı ileri almaları gerekir. Sonuç ne olur? Kesin olarak ilk
baştaki alan derinliğine dönmüş olursunuz. Bunun nedeni, kamerayı ileriye taşıyarak
görüntüyü aynı boyuta getirmiş olmanızdır. Can alıcı etken, görüntüyü büyütmektir. 50 mm
bir objektifle 1,80 boyunda birini tepesinden ayağına çerçeveye sığdırabiliyorsanız, 24 mm bir
objektif taktığınızda aynı görüntüyü elde etmek için kamerayı bir hayli ileri almanız gerekir.
Konunun kameraya uzaklığını azaltıp görüntünün boyutunu büyütüyorsunuz. Bunların her
ikisi de alan derinliğini azaltır.
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14.7. Hiperfokal Uzaklık
Herhangi bir fotoğrafta (ayarlarımıza göre) netleme mesafemiz bize belli bir büyüklükte Alan
Derinliği sunar. Genel, pratik bir kabul olarak bu alan derinliğinin 1/3 lik kısmı netleme
düzleminin ön tarafında, 2/3 lik kısmı netleme düzleminin arka tarafındadır. Netleme
mesafemizi sonsuz olarak ayarladığımızda da belli bir alan derinliği elde ederiz. Sonsuzdan
fotoğraf makinesine doğru yaklaşarak netliğin bozulmadığı en yakın noktayı bulursak. Bu
noktaya Hiperfokal Mesafe diyebiliriz. Eğer Hiperfokal Mesafeye netleme yaparsanız en
büyük alan derinliğini elde edebilirsiniz. Böylelikle çektiğiniz fotoğrafta net olmayan
neredeyse hiç bir bölge kalmaz. Farklı noktalara netleme yaptığınızda aşağıdaki sonuçlarla
karşılaşırsınız.
Örneğin ilk ağaca netleme yaptığımızı düşünelim:
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Biraz daha ileriye, üçüncü ağaca netleme yapalım:

Bunlar pek işimize yaramadı. Eğer sonsuza netleme yaparsak biraz daha iyi bir sonuç alabiliriz;
fakat yine yeterli düzeyde net alanımız olmayacak ve yakın sayılabilecek tüm objelerde
netsizlik hakim olacaktır.

Bu durumda Hiperfokal Mesafe yardımımıza koşuyor. Eğer Hiperfokal Mesafeye netleme
yaparsak arka tarafta bu noktadan sonsuza kadar olan kısım ve ön tarafta da Hiperfokal
Mesafenin yarısı kadar olan bölge net alan derinliği içerisinde kalacaktır.
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Hiperfokal uzaklığın (HD) iki tarifi vardır. Birincisi: Hiperfokal uzaklık, hem sonsuzdaki hem
kameraya yakın cisimlerin kabul edilebilir netlikte göründüğü durumdaki objektif netliğinin
ayarlandığı uzaklıktır. İkincisi: Objektifin netlik ayarı hiperfokal uzaklığa yapıldıysa, hem
sonsuzdaki, hem de hiperfokal uzaklığın yarı mesafesindeki cisimler kabul edilebilir
netliktedir.
Objektif cetvellerinin çoğu, objektiflerin belirli diyaframlarda hiperfokal uzaklıklarının
listesini verir. (Unutmayın, f/ stop olarak gösterilen diyafram değerleri optik hesaplamalar,
T/stop değerleri pozlama ayarı içindir.) Örneğin, 16 mm filmde, 50 mm bir objektifin f/8
diyaframda ve 0,0254 mm bulanıklık dairesinde hiperfokal uzaklığı 12 metredir. Yani
objektifin netlik ayarını 12 metreye yaparsanız, 6 metreden sonsuza kadar her şey net olacaktır.
Diyaframı iki basamak açmak, hiperfokal uzaklığı bir misline çıkarır.

14.8. Aşırı Yakın Çekim (Close-Up) Araçları
Aşırı yakın çekim değişik araçlarla gerçekleştirilebilir. Bütün optik kurallarında olduğu gibi,
film, sayısal (dijital), normal ya da yüksek tanımlı video kullanımında temel aynıdır.
Diyoptriler, bir yüzeyi düzlem, diğer yüzeyi küresel dışbükey olan yarım ay şeklinde basit
yakınsak merceklerdir. Objektifin önüne konurlar ve en yakın netlik mesafesini kısaltırlar. Bu
mercekler, odak uzunluğunun metre değerinden olan diyoptri ile ölçülürler. Artı 1 diyoptrinin
odak uzunluğu 1 metredir, artı 2’ninki yarım metredir ve böyle gider... Netlik ayarı sonsuza
yapılmış bir objektifin önüne diyoptri konduğu zaman en uzak netlik mesafesi, 100 cm diyoptri
sayısına bölünerek bulunur. Diyoptri kullanımında dikkat edilecek noktalar:
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Olabildiğince düşük değerli diyoptri kullanılmalı, gerekiyorsa uzun odaklı bir objektifin önüne
koyulmalıdır.
Diyafram olabildiğince kısılmalıdır.
Diyoptri kullanırken pozlama değeri değiştirilmez.
İki diyoptri birden kullanılıyorsa, değerleri birbirine eklenmeli ve daima yüksek değerli olan
objektife yakın yerleştirilmelidir.
Uzatma tüplerinin avantajı, objektifin yapısını değiştirmedikleri için görüntünün kalitesini
bozmamalarıdır. Bunlar, objektifi film düzleminden normalde olduğundan daha uzakta tutan
ve böylece en yakın netlik mesafesini kısaltan ara halkalardır.
Körük de aynı düşünceden kaynaklanır; ama kızak ve dişli yardımıyla uzaklaşma sürekli
değişkendir. Her iki yöntem de 1:2 ölçeğine kadar iyi sonuç verir. Bunlar genellikle geniş açılı
ve zum objektiflerle kullanılmaya uygun değildir. E11 kısık diyaframı daha geniş olan
objektifler bu yöntemde daha iyi sonuç verir. Çok yüksek oranlı büyütmelerde optik olarak en
iyi sonuç, objektifi ters çevirip (objektifin arkasını konuya döndürüp) bir körüğe bağlayarak
elde edilir. En basit kural: 1:1 (bire bir) oranında görüntü elde etmek için uzatma mesafesi,
objektifin odak uzunluğuna eşit olmalıdır. Örneğin 50 mm ile 1:1 elde etmek için, 50 mm’lik
ara uzatmaya gerek vardır.
Makro objektifler, yakın çekim için özel olarak tasarlanmış merceklerdir. 1:2 ile 1:1 ölçeklerde
çok iyi sonuç verirler. Bazı makroların halkasında büyütme oranı ve netlik mesafesini belirten
işaretler vardır; bunlar pozlamada yapılacak düzeltmelerin hesaplanmasını kolaylaştırır.
Periskopa benzeyen birçok şnorkel objektif türü vardır. Genellikle çok yakın çekimler ve
objektifi inanılmayacak kadar dar yerlere sokmak için kullanılırlar. Bunların bazıları suya da
girebilir.
Innovision, hem film hem video kameralarına takılabilen ve çok yakın çekimlerde kullanılan
şnorkel tipi bir objektiftir. Çok ince yapıda olduğu için çok dar yerlere, çiçeklerin içine bile
girebilir. Diyaframı sabit ve çok yüksektir; kullanım şekline göre f/32 ile f/45 civarındadır.
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Zaten çok yakın çekimlerde genellikle yüksek diyafram kullanmak gerekir. Frazier objektif ve
revolution sistem, şnorkelin uzmanlaşmış
uyarlamalarıdır. Bunların alan derinliği
hayret vericidir; sanki fizik kurallarına
meydan

okurlar

(aslında

okumazlar).

Objektifin dönmesine, pan ve tilt yapmasına
olanak sağlarlar. Objektife değecek kadar
yakın bir şeyi net yapmak ve gene de uzakta
kullanılabilir

bir

derinliği

korumak

mümkündür.

Resimdeki gibi perspektif kontrolünü sağlamak için eğik
netleme yapabilen bir objektifle birlikte kullanılabilirler.
Frazier’ın en büyük diyaframı T/7 dir, ayrıca çok geniş açılı
objektiflerde normal olarak görülen çarpılmaları da en aza
indirir. Kenworth şnorkel bunların bir benzendir.

14.9. Objektif Bakımı
Objektifi hiçbir zaman kuru objektif temizleme kâğıdıyla silmeyin.
Objektif temizleme sıvısını merceğe değil, temizleme kâğıdına damlatın.
Objektif kâğıdıyla silmeden önce tozları fırçayla ya da hava tabancasıyla temizleyin.
Hiçbir zaman gözlük silme bezlerini kullanmayın, silikon içerebilirler.
Tozlu ve kumlu çevrelerde, objektifin önüne bir filtre takın. Optik camlar bu iş için
kullanılabilir.
Objektifin arkasına filtre yapıştırmak için hiçbir zaman oje ya da kauçuk kökenli yapıştırıcılar
kullanmayın, Scotch ATG-924 diye bilinen yapışkan bandı kullanın.
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Bir objektifin arkasına tül takarken dikkatli olun, yırtık ya da saçaklı kısımlar görüntüyü
etkiler.
Objektif çantasının en az bir kilidini her zaman kilitli tutun.
Bütün objektifleri darbeden koruyun.

Daha önce de gördüğümüz gibi, 35mm film karesinden daha küçük boyutlu sensörleri olan
video kameralarında alan derinliği daha fazladır. Bu aşırı alan derinliği bazen sanatsal
nedenlerle istenmeyebilir. Bunu çözmek için birçok firma film kamerası objektiflerini video
kameraya takmak için uyarlayıcı parçalar üretti. Yaygın inanışa karşın 35 mm filmdekine
benzer alan derinliğini yaratan objektifin kendisi değildir. Objektifler genellikle üstün
niteliklidir; ama görüntüye bu kısa alan derinliğini veren, uyarlayıcının içindeki başka bir optik
düzenektir. Bu uyarlayıcıların çoğunda objektifin verdiği görüntü bir buzlu cama düşürülür.
Video kameranın kaydettiği şey, buzlu camdaki bu görüntüdür. Buzlu cama düşen görüntü 35
mm karesinin alan derinliği Özelliklerini taşıdığı için, video kamera da bunu kaydeder. Bu
yöntemin birkaç zayıf yönü vardır. Her şeyden önce bütün bu sistemlerde bir ışık kaybı vardır;
iki diyafram kadar olan bu kaybın ücreti, sahneyi daha fazla aydınlatmakla ödenir.
Başka bir zayıf nokta da buzlu camın dokusunun görüntüde belli olmasıdır. Bunu önlemek için
üreticiler değişik yöntemler kullanır. Kimisi buzlu camı döndürür, kimisi titretir, böylece buzlu
camın dokusu daha az belli olur. Bu kamera aküsüne fazladan bir yük bindirir. Bazı
uyarlayıcılar buzlu camı hareketlendirmek için ayrı bir akü kullanır. Kamera motorunun
anahtarından bağımsız anahtar kullanan birimlerde çekimden önce bu anahtarı açmayı
unutmayın.
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BÖLÜM SONU SORULARI

1. Merceklere bir ışık demetini bir noktada odaklama olanağı
sağlayan özelliğe ……. adı verilmektedir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Kırılma
Yansıma
Zihinsel netlik
Diyafram değeri
Netlik

2. İnsan gözünün nokta olarak gördüğü en geniş bulanık ışık
noktası ………….. olarak adlandırılır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Pozlama noktası
Netlik noktası
Bulanıklık dairesi
Bulanıklık kapasitesi
Pozlama değeri

3. Bulanıklık dairesi ………. için daha küçüktür; çünkü bu tür görüntü perde ya da
ekranda aynı boyutu bulmak için daha fazla büyümek zorundadır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

35 mm film
16 mm film
HD
SD
XD-CAM

4. Alan derinliğini etkileyen unsurlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
E.

Odak uzunluğu ne kadar kısaysa, alan derinliği o kadar fazladır.
Diyafram ne kadar küçükse, alan derinliği o kadar fazladır.
Görüntülenen cisim objektife ne kadar uzak ise alan derinliği o kadar azdır.
Geniş formatların alan derinliği küçük formatlardan daha azdır.
Durum için seçilen bulanıklık dairesi

252

5. Genel kural olarak ………… objektifin net ayarının yapıldığı noktanın önünde ve
arkasında eşit şekilde yayılmaz.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Renk tonu
Alan derinliği
Uzaklık
Renk dengesi
Pozlama

6. Temel fizik kuralları sonucu, aynı diyaframda …….. objektiflerin alan derinliği daha
fazladır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Tele
Makro
Süper tele
Geniş açılı
Dar

7. Sonsuzdan fotoğraf makinesine doğru yaklaşarak netliğin bozulmadığı en yakın
noktaya ………… adı verilmektedir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Hiperfokal uzaklık
Tam uzaklık
Sabit açı
Alan derinliği
Geniş açı

8. Aşağıdakilerden hangisi diyoptri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan
değildir?
A. Olabildiğince düşük değerli diyoptri kullanılmalı, gerekiyorsa uzun odaklı bir objektifin
önüne koyulmalıdır
B. Diyafram olabildiğince kısılmalıdır
C. Diyoptri kullanırken pozlama değeri değiştirilmez
D. İki diyoptri birden kullanılıyorsa, değerleri birbirine eklenmeli ve daima yüksek değerli
olan objektife yakın yerleştirilmelidir
E. Birlikte mutlaka renk filtresi kullanılmalıdır
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9. ……… avantajı objektifin yapısını değiştirmedikleri için görüntünün kalitesini
bozmamalarıdır.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Uzatma tüplerinin
Değiştirilebilir lenslerin
Renkli filtrelerin
Flaşların
Polarizasyon filtrelerinin

10. ………. yakın çekim için özel olarak tasarlanmış merceklerdir.
Boşluğa uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.

Geniş açılı objektifler
Dar açılı objektifler
Makro objektifler
Şnorkel objektifler
Frazier objektif

1-A 2-C 3-A 4-C 5-B 6-D 7-A 8-E 9-A 10-C
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SONUÇ
Yönetmen, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni; filmin görünümünden, akışından, stilinden
ve devamlılığından doğrudan sorumlu olan üç kişidir. Bir filmin yapılabilmesinin anahtarı,
yönetmenle görüntü yönetmeninin arasındaki çalışma ilişkisidir.
Kamera yönündeki çalışmalarda bazı görevler yönetmene düşer. Bir sahneyi çekmek için hangi
planlara gerek olduğu gibi konularda karar veren yönetmendir. Kameranın nereye konacağım
ve görüş alanına nelerin gireceğini o gösterir. Bazı yönetmenler hangi objektifin
kullanılacağım da belirtir; ama çoğunluğu görüntü yönetmenine neleri görmek istediğini
söyler, görüntü yönetmeni de kullanacağı objektifi ya da zumun hangi odak uzunluğunu
seçeceğini belirler.
Hangi kamera hareketlerinin yapılacağını, zumu ya da başka efektleri de yönetmen belirler.
Çoğu yönetmen bunları görüntü yönetmeninin de fikrini ve önerisini dikkate alarak yapar.
Görüntü yönetmeni her şeyden önce yönetmenin istediğini yapmak ve ayrıca üzerinde
anlaştıkları görüntü tarzını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Her yönetmenin çalışma tarzı
farklıdır: Bazılarının istediği görünüm ve çerçeveler konusunda, çok kesin kararlan vardır;
kimileri de çerçevelemeyi, kamera hareketlerini, ışıklandırmayı, filtre kullanımı konusunda
kararları görüntü yönetmenine bırakıp sahneyi düzenlemeye ve oyuncularla çalışmaya ağırlık
vermek ister.
Görüntü yönetmeninin çeşitli sorumlulukları vardır. Bunlar şu konulan kapsar:
Yönetmene de danışarak sahnelerin görünümü.
Bütün filmin ışıklandırmasını yönetmek.
Sahnenin nasıl aydınlatılacağını ışık ve set şefine iletmek; kullanılacak belirli lambaları, jelatin
filtreleri, tekkapaklarla yapılacak gölgelemeleri, tülleri, tepe lambaları, dağıtıcı filtreleri vs.
ayarlayarak, ışıklandırmayı tasarlamak ve yönetmek.
Filmin genel görünümü konusunda set tasarımcısı, kostüm, makyaj ve etki sorumluları ile
işbirliği yapmak.
Kamerada kullanılacak filtreler.
Objektifler: Zum ya da sabit odaklı objektif kullanma kararı.
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HMI lambalar kullanılıyorsa, kırpışma sorunu bulunmadığından emin olmak.
Devamlılık konusunda her zaman dikkatli olmak ve çizgi atlama, bakış yönü vs.
konusunda sürekli olarak ilgili görevlilere danışmak.
Çizgi atlama, ekran yönü gibi devamlılık sorunlarında sürekli dikkatli olmak ve uyanda
bulunmak.
Sahnenin tamamlanması için gerekli tüm planların çekildiğinden, yönetmenin unuttuğu bir
plan olmadığından emin olmak konusunda son anımsatıcı olmak.
Kamera operatörü, asistanları, ışıkçılar ve setçilerden oluşan ekibini ve varsa ikinci kamera ya
da ikinci çekim ekibini, video çekimde ayrıca Veri Muhafızı ile Sayısal Görüntüleme
Teknisyenini denetlemek.
Fiziksel devamlılıktaki hatalara dikkat etmek: Kostümler, aksesuarlar, sahneleme, vs.
Bu iş öncelikle devamlılık yazmanının ve ekip şeflerinin görevidir; ama bu tür hataları
yakalamak için genellikle en iyi araç, vizörden bakan gözdür.
Kullanılacak ham filmi ya da video kamerayı ve varsa, özel işlemleri belirlemek.
Pozlamayı belirlemek ve birinci kamera asistanına, objektife konulacak T diyaframı bildirmek.
Bütün teknik malzemenin düzenli çalışmasını sağlamak: Doğru kare hızı, doğru obtüratör açısı.
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