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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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1.

TRIPOD (Üç ayak, sehpa, kamera sehpası) VE KULLANIMI

Hepimiz biliyoruz ki  :
Üç adet ayak üzerine oturan bir kafadan oluşan ve sıkça yeri değiştirilerek, belirli bir düzlemde
ve belirli bir hızda sabit titremeden veya sallamadan görüntü elde edebilmek amacı ile film kamerası,
profesyonel video kamera, amatör video kamera, fotoğraf makinesi, teleskop, ölçüm cihazları gibi
görüntü ile ilgili araçları daha kolay kullanmamızı sağlayan ve yapılacak hareketlerin zorluğuna,
kullanılacak zemine, görüntü alacağımız cihazın ağırlığına göre modelleri üretilen kamera aksesuarıdır.

Tripod, üretim özelliklerini göz ardı edersek üç bölümden oluşmaktadır.
Kafa, Ayaklar, Yıldız (Örümcek).

1.1.

Kafa

Tripod fonksiyonlarının nerdeyse tamamını kapsayan, tripodun en önemli ve maddi anlamda da
en pahalı parçasıdır. Profesyonel bir tripodun kafası üzerinde duran kamera ile temel hareketlerin
tamamını sağlıklı bir biçimde yapabiliriz.
Profesyonel bir kafa üzerinde ve içinde bulunan parçalar; Kızak, denge numaratörü, denge
kilidi, kumanda kolu yatağı, kumanda kolu, su terazisi, su terazisi lamba düğmesi, elektronik devresi
ve pili, pan kilidi, tilt kilidi, tilt ağırlığı, fren yayları

Dikkat!!!
Devrilme nedeniyle oluşacak darbelere, ıslanmaya, kum tanelerine, aşırı neme, elektrik
akımına karşı sehpanın en çok korunması gereken parçası kafadır. Aşırı soğuk havalarda gövde
içindeki yağların donarak hareketi yavaşlattığına, güneş ışığına direk olarak maruz kaldığında
ise yağların eriyerek aktığına tanık olunmuştur. Su terazisi yatağına iyi yapıştırılmadığında
düşüp kaybolmaktadır.

1.2.

Kafa Sıkıştırma Cıvatası
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Sehpa kafası gerekli ayarlar yapıldıktan sonra, ayak üzerine kafa sıkıştırma cıvatası ile
sabitlenir. Kameramanın çalışacağı görüntü üzerindeki düzlemlerin doğru olması amacı ile su
terazisi ayarını yaptıktan sonra sehpa kafasının sabitlenmesi gerekir. Veya özel amaçlarla
gereken dikey ve yatay ayarlar yapıldıktan sonra kafa sabitleştirme cıvatası ile sehpa kafası
sabitlenir.

Dikkat !!!
Sehpa üzerine kamera kurulurken kafa sabitleme cıvatası sıkıştırılarak kameranın
düşmesi engellenmelidir.
Su terazisi ile düzlem ayarı yapılmadan önce de kafa sabitleme cıvatası sıkıştırılmalıdır.
Sonuç olarak cıvata kamera kafa üstünde olduğu sürece (özel bir teknik
uygulanmadıkça) kilitli olmalıdır.

1.3. Kızak
Kamera üzerindeki kızak, vida veya diğer aparatlar yardımı ile kameranın sehpaya
montesine yarayan ve ileri - geri hareketi ile kameranın dengesini sağlayan parçadır. Sökülüp
takılabilir, daha küçük veya daha büyük kızaklar ile değiştirilerek iri gövdeli ağır kameralar ile
hafif ve küçük gövdeli kameralar bu şekilde sehpaya daha rahat adapte edilir.
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Kızak, kameranın güvenli şekilde tripod üzerinde durması için bir kilit mekanizmasıyla
donatılmıştır. Kilit sistemi kamerayı iki noktadan, önden ve arkadan kilitler. Bu sayede kamera
eğimli açıda, yani yukarıya ve aşağıya doğru yapılan çekimlerde güvenli şekilde tripod üzerinde
durabilir. Kamerayı kızağa monte etmek çok kolaydır. Kamera altında bulunan kızak
yataklarına kamera oturtulur. Kamera ileriye doğru itilir bu sayede kilit sistemi kamerayı
kavrar. Bu sayede kurulu mekanizma boşalarak kamerayı kilitler. Kamerayı kızaktan çıkarmak
da kolaydır. Kilit mandalını açarak kamerayı kilitten kurtarmak gerekir. Ancak kilit mandalı da
başka bir emniyet mandalı ile kilitlenmiştir. Önce bu emniyet mandalı hareket ettirilir ve kilit
mandalının çekilmesi sağlanır. Kilit mandalı çekilerek kamera boşaltılır ve tripod üzerinden
alınır.

Kamera kızağa yüklenirken, kameranın kızağı ile aynı hizaya getirilip kızağın ön
tarafında bulunan kanallara oturtularak ileri doğru itilir. Bu sırada kızak içindeki mekanizmayı
tetikleyerek kameranın kızağa kilitlenmesi sağlanır. Kamera tekrar çıkarılacağında emniyet
pimi, kol yardımıyla boşaltılır ve kamera geriye doğru çekilerek kızaktan kurtarılır. Ancak
bazen kızağın arka bölümünde bulunan emniyet cıvatasına kamera oturmayabilir. Bu durumda
kamera düz bir ortamda düşmese de aşağı, yukarı hareket yapıldığında kızaktan kurtularak
düşebilir.
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Kızak tripod’un bir parçası değildir. Kızak kamera aksesuarıdır. Kamera ile birlikte
satılır. Kamera üreticilerinden temin edilir. Kameralar, sehpa kafaları ve kızaklar birbiriyle
uyumlu bir standartta üretilir. Kızak altında bulunan metal parçanın vida yerleri değiştirilerek,
başka tip kafalara uyumu sağlanabilir.

Fotoğraf makinesi, el kamerası gibi hafif kameralar için üretilen bazı tripod veya
monopodlarda, kızak dikey çekim yapabilmek amacıyla 90 derece yatabilecek şekilde
tasarlanmıştır.

Aynı durum kameralar için de söz konusudur. Gelişen teknolojiyle ağır kameralar için
de üretilen özel kafalar ve kızaklar sayesinde hareket kabiliyeti artırılmıştır.

1.4.

Denge Numaratörü
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Kamera hareketlerini kontrol edebilmek için kamera ağırlığını dengelemek
gerekecektir. Kamera üzerine sonradan ağır bir tele objektif, filtre tutucusu, akü, monitör gibi
eklemeler yapıldığında denge değişeceğinden tekrar ayar yapılması gerekir.
Kamera aksesuarını çıkardığımızda ve sıkça değiştirme yaptığımızda eski dengeyi
hafızamızda tutmak amacı ile bir numaratör olmalıdır. Bize kolaylık sağlayıcı ve hızlandırıcı
bir parçadır.

1.5. Ağırlık Kontrol Elemanları

Pan Ağırlık Halkası
Kamerayı sağa - sola doğru hareket ettirirken, sabit veya değişken hızlar kullanmamız
gerekebilir. Manuel olarak yaptığımız bu harekette ister istemez hatalar olacaktır. Bu hataları
en aza indirmek amacı ile yani pan hareketinin hızını değişik kademelerde yapılabilmesi için
sehpa kafası üzerine ağırlıklar konulmuştur. Bu ağırlıklar tripodun özelliklerine ve taşıdığı
kamera ağırlığına göre çeşitlendirilmiş ve üretilmiştir.

9

Ağırlık durumuna göre kademelendirilerek numaralar yardımı ile bir halka üzerinde
monte edilmiştir. Küçük değerlerin ağırlığı azdır ve pan hareketine direnç göstermez. Büyük
değerler ise ağırlığı fazla, pan hareketine zorluk çıkarması, frenlemesi için tasarlanmıştır. Bu
sayede pan hareketi kontrollü bir şekilde uygulanılabilir.

Tilt Ağırlık Halkası
Kamerayı yukarıya - aşağıya doğru hareket ettirirken daha kontrollü hareketler
yapabilmemiz için, pan ağırlık halkası mantığı ile çalışır.
Pan ve tilt ağırlıklarının uyumsuz olduğu durumlarda da kamera hareketi dengesini
kaybeder. Pan ağırlığının 2, tilt ağırlığının 6 olduğu bir durumda kamerayı sağa - sola
döndürmek kolay, yukarı - aşağı çevirmek ise zor olacaktır. Ancak esas problem hareketi
yapmaya çalıştığımızda uyumsuzluğun hareketi engellemesidir. Pan ağırlığını 0 durumuna
getirerek ortadan kaldırın, dengeli ve senkron bir sağa - sola dönüş hareketi yapmaya çalışın.
Bu imkânsızdır. Nedeni insanın gücünü kullanırken ihtiyaç duyduğu frenlemedir. Ağırlıklar bu
nedenle kafa üzerine yerleştirilmiştir. Belgesel çekimleri gibi yavaş hareketlerle uygulanan
dönüşlerde ağırlıkları iyice artırabiliriz. Objektifi 2x katlama durumuna aldığımızda, tele
objektiflerle çalışırken, makro çekimler yaparken ağırlıkları artırmamız, iyi sonuçlar elde
etmemizi sağlayacaktır. Takip etmemiz gereken bir arabanın yanımızdan geçip gittiği ve 180
derecelik ani dönüşlerin gerektiği durumlarda ağırlıkları düşürmemiz gerekir.

Tilt Ağırlıkları
Kameranın ağırlığı nedeniyle yukarı - aşağı yapılan hareketlerde tilt ağırlığını
bozmaktadır. Yani tilt ağırlığı ve kilidi kameranın ağırlığını tek başına taşımaya yetmez.
Aslında kameranın yükünü alan tilt ağırlığıdır. Bu tilt ağırlık halkasının yaptığı frenlemenin
dışında fazladan bir güçtür. Fakat kameranın verdiğimiz ağırlık değeriyle sağlanan yatay
düzlemden daha aşağı ve yukarı kalkması da önlenecektir.
Kamerayı tam anlamı ile yukarı kaldırmak veya aşağı indirmek amacı ile normalde
kapalı olan bu kilitler açılarak hareket kolaylığı sağlanır. Böylece kamera boşta kalır ve kolayca
aşağıdaki - yukarıdaki çekimler yapılabilir.
Kameranın ağırlığının denge numaratörü yardımıyla dengelenmesi sırasında da tilt
ağırlığı en düşük seviyeye alınmalıdır. Bu sayede hassas denge yapılabilir. Fakat bu sırada
kamera dengeye oturuncaya kadar elden bırakılmaz. Bu ağırlığın boşaltıldığı andan itibaren
kameranın elcikten tutulması gerekir, aksi taktirde bir direnç olmadığından kamera düşebilir.
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1.6.

Kilitler

Tilt Kilidi
Kameranın aşağı ve yukarı hareketlerini engellemek amacı ile bu kilidin tripod üzerinde
bulunması şarttır. Sağa - sola yapacağımız kamera hareketlerinde tilt kilidini kilitleyerek, kameranın
diğer yönlere hareketlerini engeller ve pan hareketini düzgün yapabilmek için kendimize büyük bir
avantaj sağlayabiliriz.
Tripodu kurduğumuz andan itibaren;
1. Sehpanın su terazisi ( düzlem ) ayarlarını bitirinceye kadar,
2. Kamera sehpa üzerine monte edilinceye kadar,
3. Kamera üzerine takılacak akü, filtre, objektif, monitör, matte box gibi eklentiler
tamamlanıncaya kadar,
4. Kameranın teknik ayarlarını yaparak çekime hazır hale getirilinceye kadar,
5. Kameranın ve üzerindeki aksesuarların düşerek zarar görmemesi için,
6. Kameranın kullanılmadığı zamanlarda,
tilt kilidini kilitleyerek sehpa kafasının hareket etmemesini sağlarız.

Pan Kilidi
Kameranın sağa ve sola hareketlerini engellemek amacı ile sehpa üzerinde bulunan kilittir.
Yukarı - aşağı yapacağımız kamera hareketlerinde pan kilidini kilitleyerek, kameranın diğer yönlere
hareketini engeller ve tilt hareketini düzgün yapabilmek için kendimize büyük bir avantaj sağlarız.
Sehpa üzerinde kamera kurulu şekilde beklerken pan kilidinin açık tutulması tavsiye edilir.
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Kameraya bir çarpma olduğunda kamera ve sehpa devrilebilir. Ancak pan kilidi açıksa kamera
dönerek bu devrilmeyi engelleyebilir.

1.7.

Kumanda Kolu ve Monte Yeri

Kameranın daha kontrollü hareket edebilmesi için sehpa kafası üzerine bir veya istenirse
iki kumanda kolu monte edilir. Bu kol yardımı ile kameraman bütün hareketleri kolayca
uygulayabilir.
Genelde profesyonel sehpalarda kumanda kolunun sağ el veya sol el kullanan
kameramanlar için diğer tarafa monte edilebilmesi amacı ile sehpa gövdesinin sağında ve
solunda kol monte yuvaları bulunur. Bazı özel durumlarda, mesela duvara çok yakın bir açı
tespit edildiğinde kamerayı hareket ettirmek için kolu sökmek ve diğer tarafa takmak yeterlidir.
Kumanda kolu üzerine bazı aparatların takılabilmesi veya sehpa en üst seviyede
kullanıldığında kameramanın rahat çalışması için uzayabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Kameramanın, kameradan uzaklaşmak zorunda kaldığı durumlarda, aşırı yükseltmeler,
alçaltmalar veya dar alanlarda, kolu uzatarak kullanımı kolaylaştırmak mümkündür. Uzayacak
parça kolun içine girer.
Kumanda kolu, üzerine zum veya netlik yapabilmek amacıyla ek aparatlar takılabilir
şekilde tasarlanmıştır. Netlik, diyafram,zum, katlama, vizör ve kayıt anahtarı gibi uzaktan
kontroller kullanımı kolaylaştırıcı parçalardır ve sadece kumanda koluna monte edilebilirler.
Kol üzerinde kameramanın elini rahatça tutabileceği bir plastik parça bulunur. Bu
sayede terleyen el kaymaz. Çünkü ani hareketlerde kameramanın elinin kayma riski vardır. Bu
plastik aynı zamanda kameraman vücudundan, kamera gövdesine gelebilecek gerek kinetik,
gerekse kaçak elektriği de engeller.
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1.8.

Su Terazisi

Bubble Level, ülkemizde;Su Terazisi; olarak bilinmektedir. Kafa üzerinde bulunur.
Sehpanın kurulduğu yerin eğimi ne olursa olsun, kamera ile çekilecek görüntünün dikey ve
yatay olarak doğru düzlemde olması gerekir. Bu doğru düzlemleri yaratabilmek amacı ile sehpa
üzerine basit bir su terazisi konulmuştur. Özel çalışmalar ve isteyerek yapılan deformasyonlar
haricinde su terazisi ayarının yapılması gerekir.
Su terazisinin çalışma prensibi basittir. Cam tüp içine konulan sıvı ve bir damla havadan
ibarettir. Bu hava kabarcığı cam tüpün üzerinde işaretlenmiş olan merkezine tam olarak
geldiğinde, yatay ve dikey düzlemler doğru olarak ayarlanmış olacaktır. Düzlem ayarının doğru
yapılabilmesi amacı ile önerim, sehpa üzerine konulacak kamera ve aksesuarlarının tam anlamı
ile monte edilmesinden sonra ayarın yapılmasıdır. Aksi takdirde yük bindirmeden yapılan
ayardan sonra sehpa üzerine binen yük, sehpanın zemine oturmasına neden olur ve denge
bozulabilir. Tekrar ayar yapmak gerekir.
Günümüzde üretilen modern sehpalarda bu su terazisi fosforlu veya ışıklıdır. Bu
karanlık ortamlarda ayar yapmayı kolaylaştırır. Tiyatro, sinema salonu gibi profesyonel
seyircinin bulunduğu ortamlarda sehpanın düzlem dengesine yapmak için fener ile ışık yakmak
13

dikkat çekeceğinden, gece çalışmalarında sehpayı kuracak kişinin fener olmadan su terazisini
görmesi gerektiğinden ışıklı su terazileri çok işe yaramaktadır. Su terazisinin ışığı belirli bir
süre sonra kendiliğinden söner.
Su terazisi tek parça olarak da üretilmiştir. Bunun iki amacı vardır. Arızalanan, kırılan
su terazisini değiştirmek ve su terazisini sehpanın olmadığı durumlarda da kamera düzlemini
ayarlamak için kullanabilmek. Kameranın üzerinde düz herhangi bir yere su terazisini koyarak
düzlem yapılabilir.

1.9.

Tripod Ayakları

Ayakların üst kısmında ayakları birbirine bağlayan ve gövdenin monte edildiği gövde
yatağı bulunur. Ayakların alt kısmında ise stüdyo tipi ayaklarda, yıldızın geçirileceği top
şeklinde lastik pabuç, aktüel tip ayaklarda ise ayak çivisi bulunmaktadır.
Kameranın zemine en yakın seviyelere ve mümkün olduğu kadar yükseğe kurulması
için sehpa ayakları kademeli üretilmiştir. Profesyonel bir sehpa ayağı üç kademeli olup ilk
kademe normal sehpa yüksekliği, ikinci kademe insan boyu, diğer kademe ise insan boyundan
yukarısı düşünülerek üretilmiştir.
Fotoğraf makinelerinde kullanılan sehpalar genelde makinenin ağırlığına göre daha
basit ve hafif seçilir. Katlandıktan sonra daha az yer kaplaması için küçük sehpalar kullanılır.
Sehpaların ağır veya büyük objektifler için objektife monte edilen modelleri de vardır. Hatta
sadece tek ayaklı monopodlar da bu amaçla kullanılır.
Kameramanın çalışacağı konuya, istenilen efekte ve zeminin durumuna göre kamera
konumu ve yüksekliği belirlenir. Bu belirlenen yüksekliğe kameranın kurulabilmesi sehpanın
yetenekleri ile doğru orantılıdır. Çekim için tespit edilen açının zemini eğik olabilir, merdivene,
bir bahçe duvarına denk gelebilir. Sehpa ayaklarını ayarlayarak güven duyduğumuz her yere
kamerayı konumlandırabiliriz.
Sehpanın ayaklarının açısının, bir ayağın uzun veya kısa olmasının, zeminin eğiminin
hiç bir önemi yoktur. Önemli olan sehpanın kafasının yatay düzleme olan paralelliğini
sağlamaktır. Yatay düzlem ile kafanın, kızağın, dolayısıyla kameranın paralelliğini sağlamak
için kafa üzerindeki su terazisinden yararlanılır.

1.10. Yıldız / Spreader / Örümcek
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Spreader kelimesinin Türkçe karşılığı, yaymak, yayılmak, örtmek, sermek anlamına
gelmektedir. Spreader yıldız şeklinde olduğundan ülkemizde bu isimle anılmaktadır. Sehpa,
ayakları açılarak zemin üzerine kurulur. Sehpanın ayaklarının bu açıklığının sabitlenmesi ise
yıldız ile sağlanır. Yıldız orta sertlikte plastik malzemeden üretilmektedir. Her türlü yüzey
şartlarına maruz kalmaktadır. Bu nedenle toza, çamur ve suya, kimyasal maddelere dayanıklı
malzemelerden üretilir.
Kurulan piramidin taban alanının büyütülebilmesi, küçültülebilmesi ve sehpanın
katlanarak daha az yer kaplamasının sağlanması amacıyla katlanabilir olması sağlanmıştır.
Yıldızın merkezinde bulunan bir halkadan parmakla yukarı doğru çekerek uzantılar katlanabilir.
Stüdyoda kullanılacak şekilde üretilmiş sehpaların ayakları düzdür. Bu nedenle
kullanılan yıldız daha basittir. Arazide kullanılacak tipte üretilmiş, yani aktüel tip (EFP) sehpa
ayaklarının uçlarında sivri çiviler bulunmaktadır ve düz zeminlerde kayabilir. Bu kayma çekim
sırasında kameranın hareket etmesine veya ayaklardan birinin açılarak, piramidin bozulmasına
ve sehpanın devrilmesine neden olacağından bu tehlikeli durumdan dolayı ayakları birbirine
eşit veya belirlenen mesafede tutmaya yarayan sehpa parçası, spreader kullanılmaktadır.

Yıldız Boyunun Ayarlanması
Sehpanın boyu kameranın ağırlığı baz alınarak, çalışacağımız konuya göre
seçildiğinden, sehpanın normal kurulumu belirli bir yüksekliktedir. Kamera görüş açısının
sehpa normal boyundan daha aşağıya veya yükseğe ayarlanabilmesi için yıldızın uzaması,
piramidin taban yüzeyinin büyümesi gerekir. Üreticiler iç içe geçen plastik parçalardan
yararlanarak bu sorunu çözmüşlerdir.
Yıldızın üç uzantısında da iç içe geçen parçalar olmak zorundadır. Bu hassas ayarlar
için gereklidir. Sehpanın istenilen yüksekliğe sabitlenmesi amacıyla zeminin durumuna göre
yıldız boyunun ayarlanarak sabitlenmesi gerekir. Bu sıkıştırma vidası ile sağlanır.

Sehpa üzerindeki yük boşaltılır. Üç uzantıdaki sıkıştırma vidası da gevşetilir ve uzantılar
istenilen şekilde ayarlandıktan sonra vidalar tekrar sıkılır. Sehpanın bu kullanım pozisyonu
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bittikten sonra yıldızı tekrar eski haline getirmek gerekir. Çünkü bu şekilde sehpa katlanamaz
ve taşımak zorlaşır.

Yıldızın Sehpa Ayaklarından Çıkarılması
Yıldız uzantılarının uçlarında, sehpa ayakuçlarına uygun pabuçlar bulunur. Sehpa
ayakları pabuçlara stüdyo tiplerinde vidalama yöntemiyle, aktüel tiplerde ise lastik ile
sabitlenir. Bu lastik yukarı doğru çekilerek sehpa ayağından çıkarılır. Fakat bütün lastikler
çıkarılana kadar yerinde durur. Bütün lastikler sökülüp sehpa ayakları boşta kaldıktan sonra
yukarı doğru kaldırılarak yıldız ayrılır. Tekrar yıldızı takmak için bu işlemin tersi uygulanır.

1.11. Tekerlekli Yıldız / Dolly / Dolly Spreader
Sehpa ayaklarına takılan tekerlekli yıldızdır. Bu sayede şaryo gibi ağır cihazların
giremeyeceği, taşınamayacağı yerlerde sehpa kullanılarak kamera hareketi sağlanır. Sehpa
zaten çekimde bulunması gereken bir aksesuardır. Bir de malzemelerin arasına bir dolly
alınırsa, kameraya ciddi bir hareket kabiliyeti kazandırılır. Tekerli yıldız, normal yıldız
mantığıyla çalışır. Aynı işleri yapar. Tek farkı tekerli oluşu ve hareket sırasında esneme
olmaması için hafif metal malzemelerden üretilmiş oluşudur.
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Stüdyo gibi kamera açısının sıkça değiştirildiği yerlerde, kameranın ve sehpanın hareket
ettirilerek taşınmasına kolaylık sağlar. Özellikle ağır kameraları kaldırmadan taşımak için
idealdir. Anıtkabir, müze, spor salonları, fuar alanları gibi büyük alanlarda yapılacak aktüel
çekimlerde, kamera ağırlığının taşınması ve basit kaydırmalar için idealdir. Tekerlerin
büyüklüğü ve taşıyıcı metallerin kalınlığı dolly üzerine konulacak ağırlıkla doğru orantılıdır

Dolly sadece düz zeminlerde kamera hareketi yapmak amacıyla tasarlanmıştır.
Tekerleklerinin yapısı engebeli, eğimli yerlerde kaydırma hareketine uygun değildir. Tekerlekli
yıldız ile yapılacak kaydırma hareketi için zemin uygun değilse, düzgün hareket yapılabilmesi
için ray sistemi kurulur. Rayların üzerinde her türlü zeminde, hatta kameraman da tekerlerin
üzerine binerek hareket yapılabilir

Tekerlekli yıldız ile kaydırma hareketi yapılacaksa;
1 - Kameraman vizörü kullanamayacaktır. Bu nedenle kamera üzerine bir monitör
takılmalıdır.
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2 - Sehpa üzerinden itekleme veya çekme hareketi yapılacağından, sehpanın iki tarafına
da kol takılmalıdır.
3 - Uzun süre kamera dolly ile kullanılacaksa, netlik ve zum uzaktan kontrolleri sehpa
kollarına takılmalıdır.
4 - Yüzey çok düzgünse, bir kaç denemeden sonra kaydırma hareketi yapılmalıdır.
5 - Yüzey düzgün değilse, ray sistemi kurulmalıdır.

1.12. Ayak Çivisi

Kameramanın çalışacağı konuya göre sehpa seçme zorunluluğu vardır. Genelde dahili
mekanlarda yapılacak çekimlerde ENG tipi sehpalar daha yararladır. Fakat harici mekanlarda
çekim yapılacaksa EFP tipi sehpa kullanılır. Bu tip sehpaların en büyük özelliği ayaklarının
ucunda Ayak Çivisi denilen parçanın bulunmasıdır.
Ayak çivisi sayesinde yumuşak toprak zeminde, çamur, çakıllı, kaya ve karlı zeminlerde
sehpanın kaymadan zemine yerleştirilmesini sağlar. Sehpadan yıldız çıkarıldıktan sonra, sehpa
kurulacak noktaya konulur. İlk önce iki ayak aynı hizada uygun açı ile yere saplanır. Geriye
kalan son ayak, diğer ayaklar ile aynı açıyı yaratacak şekilde yere saplanır. En son olarak bütün
ayaklar, çivi üzerindeki ayakçanın üzerine basarak zemine saplanmalıdır. Bu, sehpa üzerine
yük bindirildiğinde çökme olmaması ve dengenin bozulmaması içindir.
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Bazen kameraman öyle bir açı bulur ki bu noktaya kameranın güvenle yerleştirilmesi
çok zor gibi görünür. Ancak sehpa üretiminde bütün bu olasılıklar düşünülmüştür.
İnanılamayacak kadar zor zeminlere sehpa kurulabilir.

1.13. Paletler

Aktüel tip için üretilen sehpaların, ayak çivilerinin düz zeminlerde kaymasını
engellemek amacıyla lastik paletler üretilmiştir. Dahili mekanlarda çalışırken ayak çivileri halı,
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parke gibi değerli yer döşemelerini üzerinde kayarak çizebilir. Lastik palet bu çizilmeyi
önleyecektir. Yumuşak toprak, çamur gibi zeminlerde daha büyük bir yüzey sağlayarak, ayağın
zemine gömülmesini engeller.

1.14. Bağlama İpi
Üreticiler özellikle arazi çalışmalarında ayaklardan yıldızın çıkarılarak çalışılacağını da
düşünerek günümüzde üretilen sehpa ayaklarına bir bağlama ipi ilave etmişlerdir. Bağlama ipi
ayaklardan birinin üzerinde bulunur ve yaylı bir makara sistemi ile ayak içine sarılmış
durumdadır. İpin ucunda ise ayağın boru çapına göre bir adaptör bulunur.
İp çekilerek ayaklar etrafında bir tur attırılır ve adaptör yardımıyla ayak borusuna
bağlanır. Böylece ayakların açılması önlenmiş olur. Sehpayı güvenle taşımak için bu gereklidir.

Sehpa taşımalarında genelde ayak kaymalarına rastlanmaktadır. Kolu kırılan,
parmakları sıkışan profesyonel kameraman ve kamera asistanları vardır. Alışık olmayan bir
kişiye taşıması için sehpa emanet edilmemelidir.
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1.15. Sehpa Taşınması
Sehpa uzun süre taşınabilecek şekilde katlanmak üzere tasarlanmıştır. Sehpa kutusu
taşımak için elverişli değildir. Ancak daha hafif üretilen sehpalar için yapılan bez çantalar
taşımak için üzerlerine askı takılarak üretilmektedirler. Bu sayede sapından tutarak el ile veya
askıdan omuza takarak taşımak mümkündür.
Çekim sırasında kamera yer değiştirdiğinde, daha kısa mesafelerde taşımak için sehpayı
kutusuna koyma ihtiyacı duyulmaz. Ancak sehpanın taşınması için tecrübelerle elde edilmiş
bilgilere gerek duyulacaktır.

DİKKAT!!!
Eğer kamera ile birlikte sehpa taşınmaya çalışılırsa;
Yüksekte olan kamera bir yere çarpılabilir,
Kameradan tutularak sehpa kaldırılırsa kameranın tutma bölümleri ağırlık nedeniyle
kırılabilir,
Sehpa bir yerlere, bir kişiye çarpılabilir,
Taşıyıcı kişinin ayağı takılabilir, kayabilir,
Başka bir kişi veya cisim taşıyıcı kişiye, kameraya, sehpaya çarpabilir,
Kamera kilitleri açık ise denge bozulabilir,
Kamera kilitleri aşırı eğimden dolayı boşalabilir.
Bütün bu durumlarda kameraya, sehpaya, başka insanlara, cisimlere zarar vermek
kaçınılmazdır.
Taşıyıcının düşmesi halinde ise;
Kamera, kamera aksesuarları, objektif, filtreler zarar görecektir,
Zemin, çarpılan nesneler, belki çekilen konu zarar görebilir,
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Taşıyıcının kolu, parmakları kırılabilir,
Bel kemiğinde ve omurunda kaymalar meydana gelebilir,
Sehpa ayakları arasında ciddi organ sıkışmaları meydana gelebilir.
Sehpayı nakletmek için mutlaka üzerindeki yük boşaltılmalıdır. Fotograf makineleri
için buna gerek duyulmasa bile ağır kameralar için şarttır. Sehpa üzerindeki yük
boşaltıldıktan sonra, sehpa katlanarak taşınmalıdır.

1.16. Mini Sehpa

Sehpa ayak uzunluğunun yetmediği, düşük seviyelerde kamerayı kurabilmek için
üretilmiş boyu kısa sehpadır. Aktüel çekimler için tasarlanmıştır. Kameranın yere en yakın
seviyelerde çekim yapmasına olanak sağlar. Taşınması kolaydır. Bu nedenle uzun yürüyüşler
gereken çekim alanlarına uygundur. Doğa belgesellerinde sıkça kullanılır. Bir hayvanı uzun
süre beklerken kameramanın oturarak, yatarak çekim yapmasını sağlar.
Mini sehpa, kutusunun içinde sadece ayak ve yıldız olarak bulunur. Kafa ise zaten sehpa
ile taşınmaktadır. Kafa sehpadan sökülerek mini sehpaya monte edilir. Ancak sehpa kafasının
mini sehpaya uyumlu olması gerekir. İstenirse özel bir taşıyıcı çanta yaptırılarak mini sehpa,
kafa ile beraber taşınabilir.
Tripodu yere yakın seviyelere kurmak zordur. Yıldız çıkarılmak zorundadır. Bu da
ayakların açılarak kaymasına neden olabilir. Tehlikelidir. Mini sehpanın olmadığı durumlarda
zorunlu olarak kullanılır.
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1.17. Monopod

Fotoğraf makinesi veya kameranın sallanmadan kullanılmasına olanak sağlayan
ayaklardır. Basit dizaynları sayesinde tripodlardan daha kolay taşınırlar. Özellikle Uzak
mesafeler veya zorlu etaplarda, bir çanta veya sırtta taşınabilecek kadar hafif malzemeden
üretilirler. İç içe geçen alüminyum borulardan ve bu boruları istenilen mesafede kilitleyen bir
kilit sisteminden ibarettir. Üst bölümde bulunan vida ise kamerayı veya kızağı monopoda
bağlamaya yarar.
Fotoğraf makinelerinde daha çok kullanılan monopodlar, özellikle büyük ve ağır
objektifleri dengelemek için idealdir. Tele objektif üzerinde bulunan somuna bağlanarak
kullanılırlar. Bu sırada makine boşta ama dengede kalır. Daha çok spor karşılaşmalarında
kullanılan monopod, ani çevrinmeleri sağlar. Açı değiştirirken tripoddan daha çabuk kurulur.
Bu nedenlerden dolayı tercih sebebidir.

1.18. Duopod

Kamerayı gönyede tutabilmek ve sallamadan çekim yapabilmek amacıyla kullanılan ve
kameramana oldukça kısa sürelerde kurulma süresi veren bir cihazdır.Acele olarak kameranın
kurulması ve ani olarak yerinin değişmesi gerektiği durumlarda, kameramana büyük kolaylık
sağlar.
Duopod, tripod ve monopod karışımı ve ikisinin de özelliklerini taşıyan bir cihazdır. Bir
takip sırasında ve özellikle belgesel çekimlerinde kullanılabilir.
Duopod ile monopod arasındaki en büyük fark, tek ayak üzerinde bulunan ve
katlanabilen ek ayağı kameramanın kendi ayağıyla yere bastırması ve bu sırada dikey ve yatay
23

eksenleri yani gönyeyi koruyarak kamerayı hareket ettirebilmesidir. Kamera, duopod üzerinde
bulunan kafaya orijinal kızağı yardımıyla monte edilir ve kolayca sistem kurulabilir.
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STÜDYO UYGULAMALARI 2. HAFTA
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2. KAMERA BESLEME ÜNİTELERİ
Kameraların çalışabilmesi için gereken enerjiyi şehir şebekesi veya bir jeneratörden
yararlanarak sağlamak amacıyla güç kaynakları üretilmiştir. Bu güç kaynaklarına besleme
ünitesi de denir. Şehir şebekesi veya jeneratörden çıkan alternatif akım olan enerjinin,
kameranın çalışması için gereken doğru akıma dönüştürülmesi ve kamera çalışma voltajına
ayarlanması gerekir. Kamera üreticileri kameralarının akü olmadan çalışabilmesi amacıyla güç
kaynakları da üreterek kamera aksesuarı olarak satarlar. Besleme ünitesi en çok şehir
şebekesinin bulunduğu yerlerde, uzun süre kameranın çalışacağı durumlarda veya kameranın
bir stüdyoda çalışacağı durumlarda kullanılır. Yeni nesil besleme üniteleri aynı zamanda
kamera akülerini de şarj etmektedir. Bu sayede kamera aküsü bittiğinde veya şehir şebekesi ile
çalışırken akü şarjı yapılarak zaman kazanılmaktadır.

GÜÇ KAYNAKLARI
DOĞRU AKIM GÜÇ KAYNAKLARI
Kamera motorunun ve elektronik devresinin çalışması için gereken enerjiyi sağlayan
elemandır. Doğru akım güç kaynaklarına akü diyoruz. Aküler içlerinde özel üretilmiş bir pil
veya genelde standart boyutlarda pil bulunan ve pillerin bittiğinde değiştirilebileceği açılabilir
bir kutu içine yerleştirilen ve kameraya enerji aktarmak için bir kablo soketinin bulunduğu
enerji kaynağıdır. Akülerde enerjisi tükendiğinde atılan ve enerjisi tükendiğinde şarj edilebilen
iki tür pil kullanılır. Doğru akımlı güç kaynakları 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 30 volt değerinde imal
edilirler. Genelde 8 - 12 ve 16 volt olanları nikel cadmium dur. Bu pil tipleri nedeniyle aküler
iki grupta toplanabilir. Şarjsız aküler ve şarjlı aküler.
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ŞARJSIZ AKÜLER
Genelde kuru pil ( Alkalin ) kullanır. Kuru pil enerjisi bittiğinde şarj edilemez ve atılır.
Şarjsız akü tiplerinden yüksek gerilim ve akım kullanan aküler ise asitli sulu olarak imal
edilirler. Voltaj olarak değeri yüksek olan akülerin hacimleri büyüyerek ağırlıkları artmakta ve
taşımaları sorun yaratmaktadır. Tam şarjlı bir akünün çalışma ısısı -20ºC ile +60ºC arasındadır.
Bu nedenle daha yüksek ve düşük ısılarda akü güç yitirecek ve kamera motorunun devri
düşecektir. Bu nedenlerle yüksek gerilim ve akımda çalışan kameralarda bu tip aküleri
kullanmak yerine alternatif akım kullanılmaktadır.
ŞARJLI AKÜLER
Nikel Cadmium veya Lityum pil kullanan akülerdir. Bu tip piller enerjileri tükendiğinde
bir şarj cihazı yardımıyla tekrar doldurulabilirler. Ancak bu akülerinde bir ömürleri vardır.
Uzun süre kullandıktan sonra şarj tutmazlar. Bu nedenle uzun ömürlü olmaları şarj ve deşarj
işleminin sağlıklı olması ile doğru orantılıdır. Şarjı bitmemiş bir aküyü yeniden şarj etmek
yanlıştır. Uzun süre kullanılmadan şarjlı olarak bekletilen akülerde özelliğini yitirir. Bu tip
aküleri periyodik bir sistemle şarj ve deşarj etmek gerekir. Şarjlı aküler bir şarj aleti yardımı ile
doldurulduklarından şehir şebekesi veya jeneratörden elde edilen bir enerjiye gereksinme
duyarlar. Bu nedenle şarjlı aküleri kullanmak için yine bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Film
kameraları için iyi şarj edilmiş sağlam bir akü 1250 metreye yakın film çeker. Bir kaç tane akü
yardımı ile uzun süre şehir şebekesine ihtiyaç duymadan çekim yapılabilir. Bu nedenle enerji
kaynaklarından fazla uzakta olan çekimlere imkân vermezler. Kamera çalışma voltajına göre
üretilen aküler, üretici firmaların çokluğu nedeniyle çeşitlidir. Kamera başka enerji
kaynaklarının adaptasyonu ile çalışsa da, kamera için en sağlıklı enerji kaynağı aküdür.
Günümüzde modern kamera teknolojilerinde elektronik devrelerin kamera bünyesine
girmesiyle daha çok doğru akım kullanan kameralar üretilmektedir. Doğru akım ise en sağlıklı
akü teknolojilerinden elde edilir. Akü kullanmanın birçok avantajı vardır. Akü, kamera ve
kameramanın özgürce hareket edebilmesine olanak verir. Bu sayede kamera hareketi gereken

27

cihazlarda kameraman rahat etmektedir. Elektrik enerjisinin bulunmadığı yerlerde çekim
yapma olanağı sağlar.
ALTERNATİF AKIMLI GÜÇ KAYNAKLARI
110 veya 220 volt alternatif akımı, kamera motorunun çalıştığı voltaja bir transformatör
veya adaptör yardımı ile indirerek kameranın çalışmasını sağlayan cihazlara besleme ünitesi
denir. Alternatif akım olan 110 veya 220 voltun, hem kamera çalışma voltajına düşürülmesi
hem de doğru akıma dönüştürülmesi işlemini besleme ünitesi yapar. Günümüzde üretilen
besleme üniteleri yardımı ile alternatif akım şehir şebekesi veya jeneratör voltajı kameralarda
kullanılabildiği gibi nikel cadmium aküleri şarj etmek mümkündür.

AKÜ:
Kameraların çalışması için gereken enerji genelde kameranın bağımsız çalışması için
akülerden sağlanır. Aküler pil teknolojisinin gelişmesiyle artık yüksek amperde ve sabit
voltajda uzun süre kameraları çalıştırmaktadırlar.
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AKÜ KIZAĞI:
Kamera gövdesi üzerinde akünün fiziksel ve elektrik bağlantısının yapıldığı genelde sert
plastik parçaya akü kızağı denir.
Kamera aküleri üretilirken kameraların çalışma voltajları göz önüne alınır. Kameranın
gövde büyüklüğü ve akünün kameraya bağlantı şekli önemlidir. Kameralar artık hemen hemen
standart büyüklüklerde üretilmeye başlandıktan sonra aküler de standart bir büyüklükte
üretilmeye başlandılar. Fakat kamera üreticisi firma, kendi ürettiği aynı marka akü için kamera
üzerine bir kızak monte eder.
Kamera üzerine sık sık bazı aksesuarlar takılarak kamera aküsünden besleniyorsa başka
bir aküye ihtiyaç duyulabilir. Daha yeni nesil ve kapasitesi, akımı daha fazla olan bir akü
üretildiğinde, ihtiyaca göre bunu satın alarak kamerada kullanmak isteriz. Akü üreticileri kendi
aküleri için kamera kızakları da üretirler. Aküye uyumlu bu akü kızağını kamera gövdesine
monte edebiliriz.

AKÜLERİN AVANTAJLARI:
VOLTAJ
Kameranın çalışması için bir enerjiye ihtiyaç vardır ve bu enerji her zaman şehir
şebekesinden, barajdan veya jeneratörlerden temin edilemeyeceği için aküler ile kameraya
gereken enerji temin edilir.
Herhangi bir yerden kamera enerji ile beslense bile kameranın çalışması için gereken
besleme voltajı doğru akimdir ve alternatif akımı doğru akıma dönüştüren bir transformatör ile
elektronik devre yardımı ile sağlıklı bir adaptör kullanılmalıdır. Oysa aküler doğru akım
üretirler ve bu aküden elde edilen doğru akim alternatif akımdan dönüştüren doğru akıma göre
çok daha sağlıklıdır.
HAREKET KABİLİYETİ
Eğer enerji ile beslersek kamera bir kablo yardımı ile adaptöre, dolayısı ile şebekeye
bağlanmaktadır ki bu durum kameranın hareket kabiliyetini azaltmaktadır. Kablonun
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gidebildiği yere kadar kamera hareketi sınırlandırılır. Oysa akü ile beslenen bir kamera özgürce
hareket edebilir.

AKÜLERİN DEZAVANTAJLARI:

ENERJİ ÜRETME SÜRESİ
Dünyada bitmeyen akü yapılmadı. Akülerin; kamera açıldığı andan itibaren, kameranın
ses, zum motoru, ışık gibi bölümlerini kullanma zamanımızla doğru orantılı bir sürede enerjisi
tükenir. Bu sürenin sinirli olması yapacağımız isleri de sınırlar ve psikolojik olarak bize de
yansır. Ümit ediyorum ki bir gün güneş pilleriyle çalışan aküler devreye girer.
AKÜ AKIMI
Aküler kameraların ve aksesuarların çalışması için gerekli akımı sağlamak zorundadır.
Kamera çalışırken her enstrüman bir akım çeker. Özellikle akü azaldığında fazladan takılan bir
aksesuarın çekeceği akım aküye fazla gelecektir. Günümüzde kameralara birçok aksesuar
takılmaktadır ve bu aksesuarlar kamera aküsünden beslenir. Akünün akımının yetmemesi ani
deşarj olmasına neden olur.
AKÜ ÖMRÜ
Akülerin uygun ortamlarda kullanıldığını bile düşünsek bir ömürleri vardır. Akü ömrü
şarj aletinin çeşidine ve kalitesine de bağlıdır. Aküleri katalogunda yazan fabrika kullanım
kılavuzuna göre şarj ve de şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi durmalarda akünün ömrü kısalır
ve şarj tutmayacak hale gelir. Sok edilerek şarj etmek akünün ömrünü azaltır. Ani isi
değişiklikleri de akünün ömrünü kısaltır.
AKÜ ÇALIŞMA SICAKLIĞI
Kamera çalışırken yani aküler deşarj edilirken, kimyasal reaksiyon ile enerji üretirler.
Bu kimyasal reaksiyonu engelleyecek sıcaklıkta çalışmazlar. Bu sıcaklık akünün kullanım
ömrünün azalmasına da bağlı olarak, akülerin üretim amaçlarına göre değişir. Genel amaçlı
olarak üretilen akülerde bu sıcaklıklar + 40 ve 0 santigrat derecedir.
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Daha soğuk sıcaklıklarda çalışılacaksa aküyü koruma altına almak veya özel ısıtıcılarla
aküyü ısıtmak gerekmektedir. Daha soğuk ve sıcaklıkta çalışabilecek özel aküler üretilmiştir.
AKÜ AĞIRLIĞI
Kamera üretimlerinde standart ağırlıkta bir akü baz alınarak dengeleri hesaplanarak
üretim yapılır. Sonradan üretilen değişik aküler kullanıldığında kameranın dengesi bozulabilir.
Eğer bir şirket akü ve şarj cihazları olarak herhangi bir markayı benimsemişse bu akülerin
ağırlıklarının farklılıkları problem yaratabilir. Uzun süreli kullanımlar için daha uzun ömürlü
aküler kullanıldığında da ayni ağırlık problemleri yaşanabilir. Ağırlıkları yüzünden mesafeli
yürümelerde fazla akü taşımak problem olabilir.

AKÜ KISA DEVRESİ

Kamera üzerinde akünün takılı kalması tehlikelidir. Çekim bittikten sonra, gerek
depolama gerekse taşıma sırasında kameranın üzerinden akü çıkarılmalıdır. Kamera elektronik
devresindeki bir kısa devre veya Akü içindeki bir kısa devre akünün ısınarak erimesine neden
olduğu raporlarda belirtilmektedir.

AKÜ ŞARJ CİHAZI

Akülerin kullanılacağı zamanlarda şarj edilmesi amacı ile akü şarj cihazlarına ihtiyaç
vardır. Günümüzde üretilen akü şarj cihazları çok modern elektronik devrelere sahiptir ve çok
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seçenekli şarj imkânlarına sahiptir. Aynı zamanda elektrik enerjisi ile çalışılacağı zamanlarda
şehir şebekesi veya jeneratörden gelen alternatif akımı, kamera için gereken doğru akıma
çeviren besleme cihazı olarak üretilmektedirler.
KAYIT ÜNİTESİNİN HAZIRLANMASI (DAHİLİ YA DA HARİCİ YA DA
İKİSİ BİRDEN)
Eğer amatör & profesyonel olarak video işleri ile uğraşıyorsanız, yolunuz bir noktada
harici kayıtçılar ile kesişiyor. Video kameralar, kendi içlerine genelde sıkıştırmalı olarak
görüntüyü kaydederler. Bu kameralardan eğer daha iyi görüntü kalitesi almak istiyorsak, eğer
üzerlerinde sıkıştırmasız HDMI ya da SDI çıkışı varsa, buradan aldığımız görüntüyü
kaydederek daha yüksek kalitede görüntü elde edebiliriz.

Örneğin resmini gördüğünüz Atomos Ninja 2, HDMI üzerinden gelen görüntüyü 10-bit
4:2:2 Prores ya da Avid DNxHD olarak kaydedebiliyor. Bu kayıtçıların 4.4.4. renk örneklemesi,
RAW kayıt yapabilen ya da pek çok değişik formatı destekleyen modelleri vardır. Dolayısıyla
kameranızın bu kalitede kayıt imkânı yok ancak sadece çıkışı varsa bu kayıtçılarla daha kaliteli
görüntü kaydı yapabilirsiniz. Ancak bu kaydın kameranızın çıkışının verdiği kapasitenin üstüne
çıkması mümkün değildir. Örneğin 8 bit olan bir çıkışı 10 bit yapamazsınız. Ya da çıkış renk
örneklemesi 4.2.2 ise kayıtçı ile bunu 4.4.4. yapamazsınız. Dolayısıyla bu tür kayıtçılarla
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çalışırken kameranızın teknik özelliklerini bilmek ve ona göre kayıt yapmak önemlidir.
Böylelikle gereksiz büyüklükte data çekmezsiniz.
Bu cihazlar kayıt seçenekleri dışında harici monitör olarak da kullanılabiliyor.
Görüntüleri ise, üzerinde bulunan 2.5″ slotuna takacağınız HDD ya da SSD’ye
kaydediyor.
Kısacası, kamera ile çektiği görüntülerde çok sık renk düzenlemesi yapanlar, chroma
key (greenbox vb.) uygulayanlar için bu tür kayıt cihazları oldukça faydalı. Aynı zamanda
yedekli olarak video kaydı yapmak isteyenler için de bir çözüm.
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STÜDYO UYGULAMALARI 3. HAFTA
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KAMERA ÜSTÜ TEPE IŞIĞI

Kamera üzerine takılarak kullanılmak üzere üretilmiş küçük güçlü ışık kaynaklarına
Tepe Işığı denir. Kameranın üzerinde üretici firma tarafından konulan, gövdeye flaş gibi monte
edilmiş küçük güçlü lambalar da mevcuttur. Fakat bunlara kamera ışığı denilir. Tepe ışığı
enerjisini direk aküden veya güç kaynağından almaktadır. Bunun nedeni ışığın ilk açıldığında
çok akım çekmesi ve kameranın elektronik devresine zarar verebilmesi olasılığıdır.
TEPE IŞIĞI KULLANIM ALANLARI
-Profesyonel kameralarda; Kameranın ışığa duyarlı elektronik malzemesinin (Chip veya
Tüp) çalışamayacağı kadar az ışıkta çekim yapmak zorunda kaldığımızda, acil bir ışık kaynağı
olarak,
-Amatör kameralarda; gece, çok loş ortamlarda, yüksek kontrastlığı düşürmek amacıyla
ve sualtında, ışık kaynağı olarak,
-Işık yapacak zamanın bulunmadığı hallerde, özellikle haber amaçlı
-Işık kaynağını koyamayacak kadar sıkışık yerler, mağara, kanyon, tünel gibi yerlerde,
-Gece kameraman veya kamera asistanının, kamera üzerindeki ayar skalalarını,
düğmelerini görebilmesi amacıyla, fener gibi ışık kaynakları olmadığında ve çok zorda
kalındığında,
-Gece kameramanın ve ekibin düştüğünde hayati tehlike yaratabilecek, kameraya zarar
verebilecek acil durumlarda,
-Bir objenin, hayvanın veya oyuncunun kamera objektifine çok yaklaştığı, bu nedenle
ışık kaynaklarının etkisinden çıktığı, durumlarda ışık kaynağı olarak,
-Bir objenin, hayvanın veya oyuncunun kamera objektifine çok yaklaştığı, bu nedenle
kameranın veya objektifin gölgesinin oyuncunun üzerine düştüğü durumlarda gölgeyi
yumuşatmak amacıyla,
-Kameradan bağımsız olarak küçük güçlü bir ışık kaynağı gerektiği durumlarda,
-Büyük ışık kaynaklarını saklayamadığımız yerlerde bir alternatif olarak,
-Kameradan bağımsız olarak, ışık ayağı üzerine takılarak,
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-Işık ayağını yana doğru veya yukarı doğru uzatarak çok yüksek bir açıdan küçük güçlü
bir ışık kaynağı olarak,
-Kameradan bağımsız olarak kelepçeye, bazukaya takılarak kullanılabilir.
TEPE IŞIĞI ÇALIŞMA PRENSİBİ
Tepe ışığı kamera üzerinde sabitleme vidasını gevşeterek yatay eksende 360 derece,
düşey eksende 180 derece dönebilir şekilde üretilmektedir.
KEPENK

Tepe ışıklarının ilk üretilen modellerinde kepenk yoktu. Bu nedenle ışığı kontrol etmek
için siyah folyodan yararlanılıyordu. Filtreler gövdeye sabit oluyor, başka bir filtre takmak
gerektiğinde filtre tahta mandalla tutturuluyordu. Günümüzde tepe ışıkları sadece kamera
üzerine takılmak için üretilmemektedir. Bu tip lambalar aslında küçüklüğünden dolayı her yere
saklanabiliyor, ışık ayağına konularak kullanılabiliyor. Bu nedenle bir projektör gibi ışığı
kontrol etmemiz gerekiyor. Filtreleri randımanlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu amaçla
üretilen tepe ışıklarının kepenkleri de çok modern ve işlevsel bir duruma getirildi. Artık kepenk
ile ışığı kontrol etmek mümkün. Kepenk üzerinde bulunan filtre yatakları ile filtreleri
kullanmak mümkün olabiliyor.
LAMBA
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Kameraların üstüne takılma amacıyla üretilen tepe ışıklarının lambaları kameranın
lamba enerjisinin çıkışına uygun olmalıdır. Herhangi bir tepe ışığı her kamerada kullanılamaz.
Tepe ışığının kullandığı lambasının, çektiği akım ve çalışma voltajı katalogunda veya üzerinde
yazar. Buradan kontrol ederek, kameranın çıkış voltajına uygunluğu kontrol edilmeli ve ancak
bu kontrolden sonra kullanılmalıdır. Lamba halojen tiptir. Akkor flaman voltaj uygulandığında,
akımdan dolayı ısınarak ışık yayar. Tepe ışığının kepenkleri kapalıyken lamba yakıldığında,
ortaya çıkan ısı kepengi yakacaktır. Ortam ısısının aşırı artmasından dolayı lamba flamanı
eriyerek dökülecek, lamba patlayacaktır. Lamba sıcakken darbeler de flamanın akmasına neden
olur. Lambanın sıcak haldeyken üzerine su dökülmesi, yağmur damlaları, lambanın camının
farklı genleşmeden dolayı patlamasına neden olur. Tepe ışığı uzun süre çalışınca ciddi bir ısı
ortaya çıkar ve gövdesi ısınır. El ile dokunmak tehlikelidir. Tepe ışığının arka bölümü açılarak
lamba soketi ortaya çıkarılır, Lamba soketinden lamba sökülür ve çıkarılır. Lamba el değmeden
değiştirilir ve yeniden soketine yerleştirilir. Lamba soketi yuvasına oturtulduktan sonra arka
kapak kapanır. Tepe ışığının arkasında bulunan zum anahtarı yardımıyla lamba ileri geri hareket
ettirilerek ışığın bir noktada toplanması veya dağıtılması sağlanabilir.
HABERDE...
Haber amaçlı üretilen kameralarda mutlaka tepe ışığı takmak için bir adaptör bulunur.
Bu adaptör kameranın tutacağının üzerindedir. Kamera ile birlikte satılmaz, kamera
aksesuarıdır. Bir haber kameramanı için konunun ani mekân değişkenliği ışık ortamının da
aniden değişmesi demektir. Işığın yetmediği yerlerde tepe ışığı anahtarından açılarak küçük de
olsa bir ışık kaynağı sağlanır. Işığın çok az olduğu bazı durumlar için çift tepe ışığı da
üretilmektedir. Fakat ccd chiplerin ışığa duyarlılığı arttıkça tepe ışıkları da küçülmektedir.
AYAKTA...
Günümüzde tepe ışıkları sadece kamera üzerine takılmak için üretilmemektedir. Bu tip
lambalar aslında küçüklüğünden dolayı sıkça tercih edilerek, ışık ayağına konularak
kullanılabiliyor. Bu nedenle tepe ışıklarının gövdeye sıkıştırma sistemi, ışık ayakları ve kamera
üzerinde bulunan adaptörlere uygun olarak imal edilmektedir. Kelepçeler yardımıyla da
herhangi bir yere asılabilmektedirler. Işık ayağına takıldığında, tepe ışığının lambası kamera
aküsüne uygun, 12 volt civarında olduğundan aynı voltajı üreten bir akü veya adaptör
yardımıyla şehir şebekesinden beslenerek kullanılabilir

KAMERA KAYITÇISINA BAĞLI
MİKROFONU YA DA YAKA MİC.)

SES

(KAMERA

EFEKT

Ses kayıtları sırasında alınan sesi dinlemek ve kontrol etmek amacıyla kullanılan en
önemli araçlardan biridir.
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YAKA MİKROFONU

Yaka mikrofonu kullandığımız ismiyle anlaşılacağı gibi genelde röportajlarda veya
sunucu çekimlerinde konuşan kişinin rahat hareket edebilmesi, ellerini kullanabilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
Mikrofonun Takılması
Yaka mikrofonu telli veya telsiz olsa da mikrofon şekli aynıdır ve mikrofonu yakaya
tutturmak için bir maşa sistemi kullanılmaktadır. Maşa yakaya tutturulur. Bu sırada mikrofon
ses kaynağına yani konuşan kişinin ağzına doğru yönlendirilir. Yaka mikrofonu genelde elbise
yakasına veya gömleğe takılmaktadır. Eğer mikrofon kumaşa temas ederse bu gürültü
istenmeyen bir şekilde kaydedilir. Bu nedenle sıkı bir şekilde takılmalı ve mikrofon başlığı hiç
bir yere temas etmemelidir.
Mikrofonun Uzaklığı
Kadınlarda ses yönü aşağıya doğru olduğundan yakanın altına veya göğüs hizasına,
erkeklerde ise ses yukarı hareket ettiği için biraz daha yukarıya takılmalıdır. Eğer yaka
mikrofonu çok yukarıya yani boğaz altına doğru bağlanırsa ağızdan çıkan sesi tam olarak
alamaz ve ses gırtlaktan gelen sesle birlikte boğuk, bas olur.
Rüzgâr Etkisi
Yaka mikrofonunu kullanılırken eğer rüzgâr varsa mikrofonun çalışmasını
engelleyebilir. Rüzgâr mikrofona devamlı olarak basınç yaptığında mikrofon diyaframı
tetiklenir ve diyafram diğer seslere tepki veremez, elektriksel sinyale çeviremez. Rüzgârın yönü
ve cinsi çok önemlidir. Eğer konuşmacı rüzgârı arkasına alabiliyorsa vücudu ile rüzgârı engeller
ve daha iyi bir ses alınabilir. Eğer konuşmacı rüzgârı yandan alıyorsa mikrofona bir rüzgâr
başlığı takılarak rüzgâr engellenebilir. Eğer rüzgâr tam cepheden geliyorsa ve bu durum
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kaçınılmazsa, rüzgâr değişkenlik gösterip yön değiştiriyorsa veya aşırı şiddetliyse o zaman en
kuvvetli rüzgâr başlığını takmayı deneyebiliriz. Hatta bu da rüzgâr sesini engellemiyorsa yaka
mikrofonunu elbise içine takmak kaçınılmaz olacaktır.
Mikrofonun Görünmemesi Sağlanabilir.
Özellikle drama ve belgesel çekimlerinde mikrofonun görünmesi doğallığı
bozacağından istenmeyen bir durumdur. Yaka mikrofonu kullanmak zorunluysa ve
görünmemesi isteniyorsa tek çare mikrofonu elbise içine yerleştirmektir. Elbise içine
yerleştirilen yaka mikrofonu konuşmacının hareketleriyle kumaşa çarparak gürültüyü alacaktır.
Bu nedenle yaka mikrofonunu takan kişinin hareket etmemesi en uygun durumdur. Ancak
hareket etmesi kaçınılmazsa yapılacak en güzel şey yaka mikrofonuna tüylü bir rüzgâr başlığı
takarak kumaştan uzaklaşmasını sağlamak veya kumaşa iyice tutturarak kumaşla birlikte
hareket edecek bir yastık sistemi yaratmaktır. Mikrofonu iyice kumaşa veya vücuda bantlamak
da iyi bir çözümdür.
Önemli Uyarılar
-Yazın yaka mikrofonu kullanılacağında sunucunun tshirt giymemesi konusunda
kendisi ile önceden konuşulmalıdır. Kışın da aynı durum kazak ve boğazlı kazak için geçerlidir.
Yaka veya takacak yer olmayan elbiselerde yaka mikrofonu düşebilir, kayabilir, yönü
değişebilir, kumaşa sürtebilir. Bu nedenle durumu zorlamamakta yarar vardır.
-Yaka mikrofonu kullanıldığında mutlaka prova alınarak ses dinlenmelidir. Kayıt
sırasında ise kulaklık ile ses dinlenmeli ve çekimden sonra kontrol edilmelidir.
-Mikrofon, masaya konularak, elde tutularak veya başka şekillerde kullanılmamalıdır.
TELSİZ EL MİKROFONU
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Bir Mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya
göndermek mümkündür. Telsiz mikrofonlar bu prensibe göre üretilmişlerdir Telsiz verici ve
alıcılar ülkenin telsiz kullanma yasasına uygun frekanslarda UHF veya FM türlerde üretilirler.
Enstrümanlara takılabilen şekilde, el mikrofonu şeklinde veya kulaklık ile beraber
kullanılabilecek şekilde üretilen modelleri üretilmektedir. Telsiz mikrofonlar kamera üstlerine
alıcı devre monte edilerek çekim amaçlı da kullanılmaktadır.
TELSİZ YAKA MİKROFONU

Mikrofondan çıkan elektriksel sinyali basit bir verici kullanarak bir alıcıya gönderme
prensibine göre üretilmişlerdir. En büyük özellikleri diğer mikrofonlara nazaran boyutlarının
küçük olmasıdır.
Telsiz yaka mikrofon, set halindedir. Bir dinamik mikrofon, bir verici ve alıcı devresi,
mikrofon için rüzgar başlığı ve filtreler, alıcı vericiler için batarya veya güç kaynağı, vericiyi
kemere veya elbiseye takmak için kılıf,.
Telsiz yaka mikrofon verici ve alıcıları, ülkenin telsiz kullanma yasasına uygun
frekanslarda UHF veya FM türlerde üretilirler. Küçük üretilmeleri ise bir kaç nedene
dayanmaktadır. Telsiz mikrofonların en büyük kullanım alanları sunucu veya spikerin rahatça
hareket edebilmesine olanak tanımasıdır. Bu hareket alanı alıcı ile vericinin uzaklığına bağlıdır.
Sunucunun elinde mikrofon taşımaması ve ellerinin serbest kalarak hareket edebilmesine
olanak verir. Enstrümanlara takılabilen yaka mikrofonu sanatçının hareket edebilmesine olanak
verir.
Telsiz yaka mikrofonlar kamera üstlerine alıcı devre monte edilerek çekim amaçlı da
kullanılmaktadır.
Yaka Mikrofonu Kullanımı
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Örneğin,
Ceket giymiş bir erkek sunucu.
Genelde erkeklerde ceket yakasına takılır. Sunucunun yakasına ses alma mesafesinde
bağlanır. Mikrofon yönü ağza doğru yönlendirilir. Çok fazla çene altına yakın bağlanırsa,
mikrofon sesi tam alamaz, ses çene altına gizlenen mikrofona tam ulaşamaz ve ses boğuk
aktarılır. Mikrofon yakanın çok altına bağlanırsa ki bazen göğüs plan çekimlerde mikrofonu
görmemek için bu sıkça yapılır; ağızdan yayılan ses daha fazla yol kat ederek mikrofona ulaşır.
Bu arada ses seviyesini normal konumda tutmak için seviye açılır ve diğer çevre sesleri de ister
istemez kaydedilmiş olur.
SHOTGUN MİKROFON

Mikrofonların çalışma prensibinden dolayı konuşmacı ile mikrofon arasındaki mesafe,
hoparlöre mikrofonun mesafesi ve açısı, en ideal sonucun alınması için de sesi dinleyen kişinin
uzaklığı ve açısı matematiksel hesaplamalarla bulunmuştur. Omni mikrofonla ilgili şemayı
inceleyebiliriz.
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DİĞER AKSESUARLAR (YAĞMURLUK, ASKI, KULAKLIK, TEPE
MONİTÖRÜ, ZOOM VE KAYIT KONTROL VB.)
KAMERA YAĞMURLUĞU

TEPE MONİTÖRÜ
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KULAKLIK

ZOOM VE KAYIT KONTROL ÜNİTESİ
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KAMERA ASKISI

FOLLOW FOCUS
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MATTE BOX

PARASOLEY
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IŞIK

Işık tekniklerini aslında film çalışmalarında görüyoruz veya en azından bilinçli olarak
bu tekniklerin uygulandığı söylenmese bile bu konuda örnekler verebiliriz. Bir görüntü
kaydedileceği zaman, ışığı kullanarak duygu ve psikolojik etkiler katmak istediğimizde
önceden belirlediğimiz ve çalışma sonuna kadar uygulayacağımız bir ışık tekniği kararlaştırır
ve uygularız. Bu karar Yönetmenin isteği doğrultusunda senaryo ve senaryoda geçen
mekanların durumuna göre, Görüntü yönetmeni, Işık yönetmeni, Sanat yönetmeni ve mevcut
bulunan ışık malzemelerinin teknik özelliklerine göre reji toplantısı sırasında belirlenir.Işık
yapımı sırasında bazı temel kuralları bilmek, bazı etkileri yaratmayı öğrenmek ve
uygulayabilmek gerekir. Işık yapımı sırasında bazı temel kuralları bilmek, bazı etkileri
yaratmayı öğrenmek ve uygulayabilmek gerekir.
Aydınlatma tekniğinin stüdyoda kullanılan en basit çeşidi havuz tekniğidir. Konu veya
konuların etrafında, uygun açıyla ve belirli aralıklarda bir daire oluşturacak şekilde konulan
yumuşak ışık veren projektörler ile yapılan ışık tekniğidir. Bu sayede bir kişinin geri ışığı
diğerinin yüzüne veya dolgu ışığı olarak ortamdaki diğer konulara verilerek hem yüksek bir
ışık şiddeti, hem de her ışık kaynağının gölgesini diğer ışık kaynağından gelen gölgeyi
yumuşatacağından gölgesiz bir aydınlatma sağlanır.

Aydınlatma Amaçlı Işık
İç Aydınlatma
Işık ev, ofis, hastane gibi yerlerde sadece aydınlatma amaçlı kullanıldığında dikkat
edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlardan en önemlisi ışığın gözleri rahatsız etmesidir.
Çok düşük ışıklar loş ortamlara neden olur. Özellikle koyu renkli nesnelerden göze yansıması
az olacağından belirsizlikler yaratır. Göz algılamaya çalıştıkça beyin yorulur. Enerji harcanır.
Işığın çok şiddetli olduğu durumda da yansımaların artması, parlamalar ve özellikle açık renkli
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nesnelerin detaylarının kaybolması gözü yorar. Kuvvetli ışık göze zarar verebilir. Işığın
gereksiz yere bol ve şiddetli kullanımı enerji kaybına neden olur ve maliyeti artırır. Özellikle
düşük güçlü lambalardan bolca kullanmak yerine bir kaç tane şiddetli ışığın kullanılması enerji
tasarrufu bakımından şarttır. Işık kaynağının yeri de önemlidir. Aydınlatma için stratejik
noktalar seçilmelidir. Böylece az ışık kaynağı ile çok yer aydınlatılabilir. Gün ışığını
desteklemek için kullanılan florsan lambalar, karanlık ortamlarda veya gece insan gözünü
yorabilir. Bu nedenle karanlık yerlerde tungsram lambalar tercih edilmelidir. Tungsram
lambalar gündüz ise gün ışığını desteklemek amacıyla kullanılmaya çalışılsalar da pek işe
yaramazlar. İki ayrı rengin karıştığı durumlar yaratacağı farklı renk ve kontrastlıklarla insanı
yorar. Estetik olmayan bir aydınlatmaya neden olur. Bu nedenle floransan lambalarla tungsram
lambalar aynı yerde kullanılmamalıdır.
Dış Aydınlatma
Sokak, meydan aydınlatmaları, heykeller, binalar, köprüler, tarihi eserler
aydınlatmaları ışık kaynaklarının yerlerinin iyi tespit edilmesi ve doğru ışık kaynaklarının
seçimi ve derinlik yaratmak amacıyla renk ile desteklenmesiyle hoş görüntüler oluşturabilir.
Ancak bütün bunların bir mühendislik çalışmasıyla ve sanatsal çabalarla yapılmaması
durumunda çok önemli enerji kayıplarına ve estetik olmayan görüntülere yol açabilir. Yapılacak
aydınlatmanın amacının çok iyi tespit edilmesi gerekir.
Renk Sıcaklığı (Kelvin / White Balance / Beyaz Ayarı)
Karanlık bir oda içinde ısıtılan cismin rengi kızıldan maviye ve beyaza doğru bir
değişime uğrar yani cimin sıcaklığı arttığında, mavi rengin tayf içerisindeki payı büyür,
kırmızının payı azalır. Sıcak beyaz ışığa sahip bir akkor lamba 2700ºK değere sahipken, aynı
güçteki bir gün ışığı lambasında 5600ºK renk sıcaklığı olmaktadır. Bir ışık kaynağının renk
sıcaklığı, Planck'ın geometrik çizelgesi ile gösterilir. Renk ve sıcaklık arasında güçlü bir ilişki
vardır. Yüksek bir sıcaklıkta yanan bir alev mavidir, daha alçak bir sıcaklıkta ise kırmızıdır.
Rengin sıcaklığının ölçümü, bir nesneye baktığımızda, ışığın durumunu objektif değerlerle
belirleyebilmek için kullanılır. Rengin sıcaklığı Kelvin’le ölçülür. Tüm ışığı emen siyah, hayali
bir nesneyi baz alır. Renk sıcaklığı, ışık saçan ve bir enerji oluşturan siyah bir cismin, belirli bir
kaynaktan (bir lamba gibi) çıkan enerjinin rengine eşit bir renk yansıtabildiği sıcaklıktır.
Örneğin öğleyin güneş yaklaşık 5000 Kelvin; sabah ve akşam saatlerindeyse 4000
Kelvin’dir. Flüoresan bir lamba 6500 Kelvin ve bir bilgisayar ekranı da genellikle 6500
Kelvin’dir. Rakam azaldıkça, renk kırmızıya, arttıkça maviye yaklaşır. Bu aynı giysinin niçin
normal durumda ve flüoresan lamba ışığında farklı göründüğünü açıklar.
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Renk Sıcaklığı Ayarı
Kameralarda görüntü kaydederken özel bir efekt yapılmıyorsa, bütün renklerin doğru
olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Bütün renklerin doğru olarak kaydedilmesi sadece beyaz
ayarı ile mümkündür. Ortamda doğal olarak bulunan veya bizim yapay olarak yaptığımız ışığın
renk ısısını beyaz bir kartondan yansıtarak kameraya tanıtmamız sayesinde kamera bütün
renkleri doğru olarak algılayacaktır. Bu işleme beyaz ayarı denir.

Kameranın çeşitli sabit ışık şartlarında çalışacağı düşünülerek, kameramana kolaylık
sağlamak amacıyla beyaz ayarı hafızaları konulmuştur. Mesela gölgede çekimi yapılacak konu
için yapılan beyaz ayarı ve güneş ışığının direk geldiği yerdeki beyaz ayarı hafızaya alınırsa,
kameraman gölgede çalışırken ve güneşte çalışırken bu hafızalardaki beyaz ayarlarını çok
çabuk bir şekilde bir daha ayar yapmaya gerek kalmadan kullanabilir. Ancak ışık şartlarının
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değişmesi durumunda yeniden beyaz ayarı yapılmalıdır. Kamera üzerinde bir de fabrikasyon
ayarları bulunmaktadır. Bu ayarlar gün ışığının direk geldiği yerlerde 5600 Kelvin derece,
tungsten tipi yapay ışık kullanıldığında 3200 Kelvin derece sabit değerlerin kayıt edildiği
(preset) konumlarıdır. Özellikle haber amaçlı ışık şartlarının sıkça değiştiği durumlarda
kullanılmak amacıyla yapılmıştır.

Işık Filtreleri
Natural Density Filters (ND FİLTRE)
Işık kaynağından gelen ışığın renk ısısını ( Kelvin derecesini ) değiştirmeden, sadece
şiddetini ( Lüks değeri ) değiştirmeye yarayan filtrelerdir. Renge etkisi yoktur. Işığın fazla
geldiği durumlarda bir ND filtre ile şiddetini belirli oranlarda değiştirebiliriz. Bu amaçla ND3
, ND6, ND9 olmak üzere değişik ND filtre çeşitleri bulunur.
ND3 - 1 stop, ND6 - 2 stop, ND9 - 3 stop oranında ışık şiddetini düşürür. ND filtreler
ışık şiddetine etki ederken ışığın yönüne etki etmezler. Bu özellik projektörün kepenklerini
kullanarak ışığı kontrol edebilme özelliğini sağlar. Projektörün gölgesi filtreye rağmen yine
tekdir.
Örnek : 2000w gücünde, 3200 Kelvin sıcaklığında ve 4 diyafram ışık veren bir
projektörün önüne ND3 filtre koyarsak, Kelvin değeri değişmez ancak verdiği ışığın diyafram
değeri 1 stop yani 2.8 diyaframa iner.

Diffision Filters
ND filtreler ışık şiddetine etki ederken ışığın yönüne etki etmezler. Difizyon filtreler ise
bir yönden gelen ışınları üretilme özelliklerine göre birçok parçaya ayırıp yayarlar. Bu yüzden
ışık bir yönden değil, projektörün bulunduğu alandan ama birçok yönden geliyormuş gibi etki
yapar.
Orange Diffusion
Bu filtreler turuncuya yakın bir renkte oldukları için bu ismi aldılar. Bu rengi tarif
ederken yabancı ülkelerde amber, ülkemizde soğan kabuğu deyimlerini duyabilirsiniz. Genel
olarak gün ışığı projektörlerinden gelen 5600 Kelvin derecelik ışığı tungsten filmlerde
kullanmak için üretilmişlerdir. Belirli oranlarda renk ısısını değiştirmek gerektiğinden, çeşitleri
vardır.
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Filtre uygulandığında ışık kaynağından gelen ışığın bazı renkleri geçirilir bazı renkler
ise belirli oranlarda tutulur, bu nedenle ışığın tamamı filtreden geçemez. Projektörden veya ışık
kaynağından gelen ışığın şiddeti de düşer. Bu durum diyaframa etki edeceğinden özellikle
gündüz dahili mekanlarda çalışırken camlara uygulayacağımız CTO tipi turuncu filtreler
yardımı ile tungsten ortamlarda çalışabiliriz.
Kelebek (Butterfly)
Geniş alanlara etki eden güneş, büyük güçlü projektörler veya ışık kaynaklarından
yayılan ışığı filtrelemek, kesmek ya da yansıtmak amacıyla kullanılan metal çerçeveye ve içine
monte edilen filtreye butterfly denilmektedir. Belirli bir standart oluşturmak amacıyla 6x6m,
4x4m, 2x2m veya 1x1 metrelik çerçeveler üretilmektedir. Bu metal çerçeve hafif
malzemelerden üretilmektedir. Işık ayaklarına yandan monte edilerek 360 derece
dönebilmektedir. Metal çerçeve aslında küçük parçalar halindedir ve çok kısa bir sürede
birbirine geçirilen metal çubuklar belirli bir ölçüde çerçeve oluşturmaktadır.
Çerçeve yerde monte edildikten sonra istenilen filtre veya reflektör çerçevenin içine
lastikler nyardımıyla takılır. Lastikler filtrenin rüzgara karşı esnemesini ve devrilmemesini
sağlar. Filtreler katlanmış halde özel çantasında bulunur. Difizyon filtrenin kalın, orta ve ince
olanı ışığı çeşitli şekillerde dağıtarak geçirir. Reflektörlerin ise bir yüzü düz beyaz bir yüzü
gümüş renklidir. Işığı istenilen şekilde yumuşak veya sert yansıtmaya yarar. İstenilirse beyaz
veya siyah tüller de ışığı yumuşatmak için kullanılabilir. Fakat tül dayanıksız bir malzemedir.
Uzun süre kullanılamasa da ucuzluğu yüzünden tercih edilmektedir.
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STÜDYO UYGULAMALARI 5.HAFTA
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KOMPOZİSYON UYGULAMALARI –
İLKELER VE TEKNİK KAVRAMLAR
Görüntü Oranları
Kompozisyon konusunda vereceğiniz her karar, öncelikle çerçevenizin boyutları
tarafından tanımlanacaktır. Çerçevenin genişliği ile yüksekliği arasındaki orantıya görüntü
oranı denir ve bu oran, çekim formatınıza göre değişir.
En çok kullanılan oranlar: 2.39:1 (başlangıçta 2.35:1 olan ve 1970'li yıllara kadar
anamorfik veya skop denen Amerikan standardı)
1.66:1 (Avrupa standardı)
1.78:1 (HD kameralarda kullanılan ve 16x9 da denilen HDTV standardı)
Yapımda görsel stratejinizin parçası olarak belirlediğiniz kompozisyonların
korunabilmesi için hem çekim, hem de gösterim/dağıtım formatının oranlarını bilmek gerekir.
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Çerçeve Eksenleri
Çerçeve aslında iki boyutlu olduğundan, biri yatay (x) ve biri dikey (y) olan iki eksenle
belirtilir. Çerçevede derinliği işaret eden üçüncü bir eksen (z), derinlikli veya bilerek
sığlaştırılmış basık çerçeveler elde etmek için derinliği çağrıştıran ipuçları kullanılarak
vurgulanabilir (bu konuyu bu bölümde daha ileride ele alacağız). Sinemacılar çoğu zaman
çerçevenin doğasındaki basıklığı gidermek ve gerçeklik duygusunu arttırmak için z eksenini
vurgulayarak derinlemesine kompozisyonlar yaratmaya yatkındırlar. Bu her bir eksen boyunca
algılanan uzaklık ve hareket, kullanılan objektifler aracılığıyla çerçeve içindeki unsurlar ve
çevrelerindeki uzam arasındaki görsel ilişkiler çarpıtılarak da değiştirilebilir.
Çerçeve Eksenleri
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Üçte Birler Kuralı
Görsel açıdan uyumlu kompozisyonlar yaratmanın kuralları yüzyıllar süren sanatsal
deneme ve geliştirmelerle oluşturuldu; bunların en eskilerinden biri, üçte birler kuralı olarak
bilinir. Çerçeveyi genişliği ve yüksekliği boyunca üçe bölerek çizgilerin kesişme yerlerinde
canlı, hareketli kompozisyonların önemli unsurlarının yerleştirileceği yerler için kılavuz
oluşturan uyumlu noktalar elde edilir. Bölme çizgilerinin kendileri de çoğu zaman genel
planlarda ve tanıtma planlarında ufuk çizgisini yerleştirmek için kılavuz olarak kullanılır. Bir
kişiyi çerçevede bu üçtebirler kuralına göre yerleştirdiğinizde, gözleri genellikle bu uyumlu
noktalardan biri üzerine getirilir: aşağıda Wong Kar Wai'nin Fallen Angels* (Duo luo tian
shi,1995) filminden alınan örnekte olduğu gibi, kişi sola doğru bakıyorsa sağ üstteki, sağa
doğru bakıyorsa sol üstteki uyumlu noktaya. Bu yerleştirme, kişinin bakışına karşılık bir
ağırlık oluşturarak kompozisyonu dengelemeye yönelik bir kural olan kişinin bakış yönünde
yeterli boşluk bırakılmasını sağlar. Kişinin bakış yönünde yeterli boşluk bırakılmazsa (örneğin,
çerçevenin ortasına yerleştirip sağa veya sola baktığında) kompozisyon, bazen belki de tam
istediğiniz gibi, durgun, görsel gerilimden yana zayıf gibi hissedilir. Üst üçte bir çizgiyi
kullanarak kişileri yerleştirmek, baş üstü boşluğunun oluşturulmasını, yani kişinin başının çerçevenin üst çizgisine göre doğru yere yerleştirilmesini de sağlar. Baş üstü boşluğunun ne kadar
olacağı, kişinin çerçeve içindeki boyutuna bağlıdır; bir omuz planındaki kişilerin başını
yukarıdan hafifçe kesmek gerekirken, boy planındaki kişilerin başları üstünde oldukça
büyük boşluk bırakılır. Üçte birler kuralı, x ekseni üzerinde yürüyen kişilere de uygulanır:
kişi çerçevenin sağına doğru yürüyorsa, önünde gerekli yürüme alanı bırakmak için onu
soldaki dikey üçte bir çizgisi üzerine, sola doğru yürüyorsa, sağdakinin üzerine
yerleştirmek gerekir. Tabii bilinçli olarak huzursuzluk ve dengesizlik duygusu yaratmak
istediğinizde, bu kuralı uygulamazsınız.
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Hitchcock Kuralı
Truffaut'nun Hitchcock/Truffaut kitabının yazımı sırasında Alfred Hitchcock'un
Truffaut'ya anlattığı, şaşılacak derecede basit olmasına karşın son derece etkili bir ilke,
çerçevedeki bir nesnenin boyutunun, o anda öyküdeki önemi ile doğrudan ilişkili
olduğunu ortaya koyar. Bu ilke, çerçevede tek veya birçok görsel unsur olduğuna
bakılmaksızın uygulanabilir ve özellikle de izleyicinin bu görsel vurgulama ardındaki nedeni
bilmediği zamanlarda gerilim ve heyecan uyandırmak için kullanılabilir. Rob Reiner'in Ölüm
Kitabı (Misery, 1990) filminden alınan aşağıdaki örnekte minik bir seramik penguen çerçeveyi
dolduracak şekilde görüntülenmiş, çünkü daha sonra Annie'nin (Kathy Bates), evine kapattığı
yazar Paul Sheldon ın (James Caan) kilitli olduğu odadan kurtulduğunu anlamasında anahtar
rol oynayacaktır.

Dengeli/Dengesiz Kompozisyonlar
Çerçeve içindeki her nesne, bir görsel ağırlık taşır. Bir nesnenin boyu, rengi,
parlaklığı ve bulunduğu yer, onun göreli görsel ağırlığı konusunda izleyicinin algısını
etkileyebilir, böylece çerçeve içindeki nesnelerin görsel ağırlıkları eşit dağıtıldığında
denge, görsel ağırlık çerçevenin yalnız bir yanına yığıldığında dengesizlik duygusu yaratan
kompozisyonlar oluşturmak mümkün olur. Dengeli veya dengesiz sözcükleri kompozisyon
terimi olarak içsel değer hükmü taşımadıkları halde, görsel ağırlığın simetrik veya eşit
dağıtıldığı dengeli kompozisyonların düzen, tekdüzelik ve ön belirleme çağrıştırmak için
kullanıldığı görülmedik bir şey değildir. Benzer şekilde, dengesiz kompozisyonlar da çoğu
zaman karmaşa, huzursuzluk ve gerilim ile ilişkilendirilir. Sonuçta, dengeli veya dengesiz
kompozisyonlarla aktarılabilen duygu, büyük ölçüde bunların kullanıldıkları anlatım bağlamı
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belirleyecektir. Aşağıda Zhang Yimou'nun Kahraman (Hero [Ying xion], 2004- üstteki resim)
filminde birbirine eş iki düşman arasında bir düello izleyeceğimizi belirtmek için sahneye
gerilim ve merak katan dengeli bir kompozisyon kullanılıyor. John Hillcoat'un Kanlı Teklif
(The Proposition, 2005- alttaki resim) filmindeki örnekte ise, haksız yere cezalandırılan bir genç
adamı izleyenleri dengesiz bir kompozisyon içinde çerçeveleyerek gene gerilim oluşturuluyor.
Görsel ağırlığı çerçevenin sağ altında toplayarak dengesiz bir kompozisyon oluşturulduğu
halde, ana karakterin yine de üçte birler kuralına göre yerleştirildiğine dikkat edin.

Üst ve Alt Açılar
Kameranın görüntülenen kişiye göre yüksekliği, izleyicinin bu kişiyle olan ilişkisini
yönetmek için kullanılabilir. Göz seviyesi planlarda kamera, çerçevedeki kişinin göz hizasında
yerleştirilir. Bir üst açı planında kamera göz hizasının üstündedir ve izleyicinin görüntülenene
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yukarıdan baktığı bir çerçeve elde edilir. Öte yandan, bir alt açı planında kamera göz hizasının
altındadır ve izleyici konuya aşağıdan bakar. Genel olarak alt açı planları kendine güven,
güç, iktidar ve kontrol, üst açı planlar ise zayıflık, güçsüzlük, etkisizlik çağrıştırmak için
kullanılır, ama bu yorumlamalar mutlak değildir ve içinde sunuldukları bağlama göre altüst
edilebilirler.
Alt ve üst açı planlarında çok rastlanan bir kullanım hatası, konuyu çok dik bir
açıyla görüntülemektir. Böyle planlar çok dinamik, ama aynı zamanda dikkat dağıtan
kompozisyonlar oluşturur. Kameranın yerleşme konumunda yukarı veya aşağı doğru
yapılacak hafif değişiklikler, izleyicinin zihninde etki oluşturmak için yeterlidir. Florian
Henckel von Donnersmarck'ın Başkalarının Hayatı (Das Leben der Anderen, 2006) filminden
alınan iki örnek, çok farklı iki duygusal durumu belirtmek için bu ilkeyi kullanıyor. Hafif bir
alt açı kullanılan üstteki resimde kendine güvenli, hatta biraz tehditkâr bir Stasi subayı olan
Wiesler (Ulrich Mühe) bir şüpheliyi itiraf ettirene kadar sistemli ve acımasız şekilde
sorgularken görülüyor. Filmde çok daha sonra karşımıza çıkan alttaki plan, büyük bir kişisel
sorumluluk alarak koruduğu, bir oyun yazarının evini basan ajanları izlerken yaşadığı gerilim
ve korkuyu yansıtan üst açıyı kullanıyor.
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Derinlik Belirtileri
Çerçevenin doğasındaki iki boyutluluğu gidermek için derinlik yaratmak, dinamik bir
çerçeve ve inandırıcı bir üçboyutlu uzam oluşturmak için kullanılan başlıca kompozisyon
yöntemidir. Bir kompozisyona derinlik katmanın pek çok yolu içinde sinemacıların en çok
kullandığı başlıca iki tanesi, boyut kıyaslama yoluyla ve üst üste bindirme (ya da kademe
oluşturma) derinlik belirtileridir. Boyut kıyaslama yoluyla derinlik belirtisi, aynı boyuttaki iki
nesneden biri daha küçük görünüyorsa, onun uzakta olduğu varsayımımıza dayanarak derinlik
duygusu oluşturan göz aldanmasına dayanır. Sinemacılar bu yöntemi, Quentin Tarantino'nun
Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds, 2009) filmindeki örnekte gördüğünüz gibi, kişileri
çerçevede z ekseni üzerine yerleştirerek kullanır. Üst üste binen nesneler, tam sözcüğün
belirttiği olguyu: z ekseni üstünde nesnelerin üst üste binmesini gerçekleştirir. Bir nesne başka
birini kısmen örtüyor veya önüne geçiyor gibi göründüğünde, örtülen nesne bize daha
uzaktaymış gibi algılarız, bu da kompozisyonda derinlik yanılsamasını oluşturur. Bu tekniğin
kullanılışı genellikle, kompozisyonun ana unsurunu kısmen gözümüzden saklayan
nesneleri görüntünün ön planına koymak için mazeret bulmayı gerektirir. Bu tekniğin en
yaygın kullanımı herhalde omuz üstü planlardır ama Michael Bay'in Kaya (The Rock, 1996alttaki resim) filminden alınan ve ön plandaki zincirlerin çerçeveye derinlik kattığı ve oyuncuyu
(Nicholas Cage) çerçeve içinde çerçeveye alıp, kompozisyonun odak noktası olduğunu
vurguladığı örnekte de görüldüğü gibi, sırf derinlik duygusu sağlamak için ön plana bir şeyler
konmasına da sıkça rastlanır.
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Kapalı Çerçeve ve Açık Çerçeve
Kapalı çerçeve, gerekli bütün unsurlar çerçeve sınırları içinde olduğundan, öyküsel
önemi yansıtmak için çerçeve dışı alana gerek duymayan planları belirtir. Açık çerçeve,
öyküsel anlamını yansıtmak için gerekli tüm bilgiyi içermez, bu yüzden çerçeve dışı
unsurlar gerektirir ve dikkati onlara yöneltir. Açık çerçeve, planın öykünün tüm dünyasını
içermediğini, bunun yerine, kendisinden daha geniş bir dünyaya açılan bir pencere işlevi
yüklendiğini varsaydığından, çerçeve dışı alanı ifade etmek için pek çok kompozisyon tekniği
tasarlanmıştır. Yine de bu iki çerçeveleme tarzını, öykünüzün gereklerine göre kullanmakta
yarar vardır. Özellikle macera ve korku filmlerinde çerçeve dışı alan, gerilim ve heyecan
yaratmak için de kullanılır. Uli Edel'in Bir Terör Filmi'nden (Der Baader Meinhof Komplex,
2008) alman iki örnekten kapalı çerçeve, Alman terör örgütünün bir üyesi olan Ulrike'nin
(Martina Gedeck) hapishanedeki yalıtılmışlığını vurgulamak için kullanılmış. İkinci örnekteki
açık çerçeve ise, çetenin bir başka üyesi Petra'nın (Alexandra Maria Lara) bir barikatı yardıktan
sonra kendisini yakalamak isteyen polislerle girdiği silahlı çatışma sahnesine gerilim katmak
için kullanılıyor.
Kapalı Çerçeve

Açık Çerçeve
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STÜDYO UYGULAMALARI 6. HAFTA
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Odak Noktaları
İletmek istediğiniz fikir ya da kavramları kompozisyonlarınızın açık bir biçimde
aktardığından emin olmanın bir yolu, güçlü odak noktaları kullanmaktır. Odak noktaları, bir
kompozisyondaki ilgi merkezini, çerçeve içindeki görsel unsurların düzenlenişi yüzünden
izleyenin bakışının bu çekimine kapılarak yöneldiği alanı işaret eder. Odak noktaları bir veya
birçok unsur içerebilir ve genellikle bu bölümde daha önce anlatılan üçte birler,
Hitchcock kuralı, dengeli/dengesiz kompozisyon gibi kompozisyon kuralları kullanılarak
yaratılır. Aslında, burada kullanılan örneklerin hemen hepsinin çok güçlü odak noktaları
olduğunu göreceksiniz.
Çerçeveye neyin girip neyin girmeyeceğini, neyin net neyin bulanık olacağını, neyin
aydınlatılıp neyin karanlıkta bırakılacağını ve çerçeveye görsel olarak neyin hakim olacağını
dikkatle seçerek, izleyicileriniz tarafından yanlış anlaşılamayacak ilginç, etkili ve güzel
kompozisyonlar yaratabilirsiniz. Rolf de Heer'in Yaramaz Çocuk Bubby (Bad Boy Bubby,
1993) filminden alınan aşağıda solda yer alan kare, George Lucas'dan Werner Herzog'a kadar
pek çok sinemacının da kullandığı gibi, görsel bir mecaz kullanarak (adeta geleceklerine bakar
gibi ufka bakıyorlar) çok güçlü bir odak noktası içeren plan için iyi bir örnek oluşturuyor.

180 Derece Kuralı
Kural, karşılıklı oynayan oyuncuların olduğu her sahnede bulunması gereken mekânsal
devamlılığı korumak için tasarlanmıştır ve bu yüzden onların, çerçevenin neresine
yerleştirilmesi gerektiğini doğrudan etkiler. Basit şekilde söyleyecek olursak, kameranın her
zaman, geniş planda belirlenmiş olan kişilerin bakış veya hareket yönünün oluşturduğu hayali
çizginin yalnızca bir tarafına yerleştirilmesi gerektiğini belirtir. Kurala uyulmaz da çizginin öte
tarafına geçilirse, kişiler doğru yöne bakıyor gibi görünmeyeceği için, çekilen planlar düzgün
şekilde kurgulanamaz. Terrence Malick'in İnce Kırmızı Hat (The Thin Red Line, 1998)
filminden aldığımız önceki sayfada görülen örnekte, Çavuş Welsh (Sean Penn) ile Er Witt (Jim
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Caviezel) arasındaki konuşmada her iki kamera açısı da 180 derece çizgisinin aynı tarafında
yer alıyor, böylece bakış yönleri tutarlı oluyor.

Odak Uzunluğu
Objektifleri sınıflandırmanın bir yolu, onları odak uzunluklarına göre ayırmaktır.
Milimetre olarak ölçülen odak uzunluğu, objektifin optik merkezinden (görüntünün objektif
içinde baş aşağı ve sağ-sol döndüğü nokta) kayıt alanına (bir film karesi veya video
kameralardaki algılayıcı olan CCD, yani Charge- Coupled Device- yükten bağlaşımlı aygıt)
olan uzaklıktır. Odak uzunluğunu anlamak önemlidir çünkü objektiflerin z ekseni boyunca
perspektifi ve x ekseni boyunca da görüş alanını nasıl gösterdiklerini doğrudan etkileyen
unsurdur. Perspektifi, insan gözünün yaptığı gibi oluşturan objektiflere normal objektif denir;
16 mm formatta normal objektifin odak uzunluğu 25 mm iken 35 mm formatın normal objektifi
50 mm odak uzunluğuna sahiptir. Her format için odak uzunluğu normal objektiften daha kısa
olan objektiflere geniş açı objektif, odak uzunluğu normalden daha uzun olanlara da teleobjektif

denir.
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Görüş Alanı
Görüş alanı, bir objektifin x ve y eksenleri içine ne kadar yer sığdırabildiğini belirtir.
Kısa odak mesafeli objektifler (geniş açılar), uzun odak mesafeli objektiflerden (teleobjektifler)
daha geniş görüş alanına sahiptir. Bu kavramı anlamak, odak uzunluklarına, dolayısıyla görüş
alanlarına göre objektif seçerek görsel unsurları kompozisyonunuz içine almanızı veya dışarıda
bırakmanızı sağlar.

Geniş Açı Objektifler
Geniş açı objektifler, normal objektiflerin ve teleobjektiflerin gördüğünden daha geniş
bir alanı görürler ve z ekseni boyunca uzaklıkları gerçekte olduğundan daha fazla gibi
göstererek çarpıtırlar. Bu objektifler, z ekseni boyunca olan hareketlerin algılanan hızını
da abartırlar, böylece objektife doğru gelen veya ondan uzaklaşan nesneler, normalden daha
hızlı hareket ediyor gibi görünürler. Geniş açılar, normal objektif veya teleobjektiflerden daha
büyük bir alan derinliği oluştururlar, ama odak uzunluğu aşırı kısaysa (balık gözü
objektiflerin özelliğidir), çerçevenin kenarlarını çarpıtarak "fıçılama" denen etkiyi
oluştururlar. Wong Kar Wai'nin Fallen Angels (Duo luo tian shi, 1995) filminden alınan yan
sayfadaki örnekte görüldüğü gibi, suratlarda yarattığı çarpılma yüzünden, geniş açı
objektiflerle genellikle konunun çok yakınına girilmez.

Normal Objektifler
Normal objektifler, kameranın olduğu yerde duran bir insanın, çevresel görüşümüz
sayesinde çok daha büyük olan görüş alanı genişliği dışında, görmüş olacağına çok yakın bir
perspektif oluştururlar. Geniş açılar veya telelerde olduğu gibi yüzleri çarpıtmadığından,
normal objektifler genellikle insanların portre ve yakın planlarını çekmek için kullanılır.
Normal objektifle çekilen planlarda z ekseni üzerindeki uzaklıklar ve hareketler çarpıtılmaz.
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Tele Objektifler
Teleobjektif de denilen uzun odaklı objektifler, geniş açı ve normal objektiflerden daha
dar bir görüş açısına sahiptirler ve z ekseni boyunca uzamı sıkıştırırlar. Bu yüzden
teleobjektifler bir görüntünün arka planını, ön planın yakınına getirmiş gibi görünürler.
Hareketler de z ekseni boyunca çarpılarak objektife doğru yaklaşan veya uzaklaşan konular,
zorlukla ilerliyormuş gibi görünürler. Teleobjektifler yüzdeki şekilleri de yassılaştırır, bu
yüzden odak uzunlukları normal objektiflerinkinden hafifçe fazla olanlar dışında,
insanların portre veya yakın çekimlerinde kullanılmazlar.

Teleobjektif Çarpıtması

Yavaş Objektife Karşı Hızlı Objektif
Diyafram, objektifin içinde, bir film karesini veya CCD algılayıcıyı pozlamak için giren
ışık miktarını denetleyen bir düzenektir. Bir objektifin en büyük açıklığı (f-stop olarak ölçülür)
ya da diyafram en geniş konuma getirildiğinde içeriye ne kadar çok ışık geçirdiği,
objektiflerin hızlarına göre sınıflandırılmalarında temeli oluşturur. En büyük açıklıkları
çok fazla olan objektifler hızlı objektif sıfatını alır, bu da, bir görüntü kaydetmek için çok az
ışığa -örneğin f-1.4 veya f-1.8 gibi- gerek duydukları anlamına gelir. En büyük açıklıkları
daha küçük olan objektifler, f-2.8 ve daha küçükleri gibi, yavaş objektif sınıfına girer ve
bir görüntü kaydetmek için daha çok ışığa gerek duyarlar. Hızlı bir objektif edinmek her zaman
daha iyi bir fikir olmakla birlikte, bunlar yavaşlara göre çok daha pahalıdır. Öte yandan, yavaş
objektiflere kıyasla daha az ışık gerektirdiklerinden, pozometrenizin 1.4 diyafram koymanızı
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söylediği zaman yavaş objektifin kullanılmaz hale geldiği yerlerde ve güneş battıktan sonra da
uzun süre çekim yapabildiğiniz için, uzun vadede para ve zamandan tasarruf etmenizi
sağlayabilirler.
Asal (Prime) Objektifler
Odak uzunlukları değişmeyen (veya sabit odaklı) objektifler, asal objektif olarak
adlandırılır. Görüntünün niteliği temel önceliğe sahipse, bunlar değişken odaklı objektiflere,
genel adıyla zumlara tercih edilir çünkü kontrast, renk ve seçiklik açısından daha iyi
görüntüler verebilirler. Asal objektifler daha az mercek içerdiklerinden, zum objektiflerden
daha hafiftirler. Zum objektiflerle kıyaslandıklarında, daha yakına net ayarı yapabilirler ve
genellikle daha hızlıdırlar (en büyük açıklıkları daha fazladır). Buna karşın asal objektifler
kullanımda daha fazla zaman harcatırlar çünkü farklı bir odak uzunluğunun istendiği her
seferde, dikkatli ve titiz bir çalışma ile değiştirilmeleri gerekir.
Zum Objektifler
Zum objektiflere odak uzunluğu değişken objektif de denir çünkü çoğu zaman geniş
açıdan normal ve teleobjektife kadar farklı odak uzunluklarına duraksamadan kayabilme
olanağına sahiptirler. Bu işlem, objektifi kullanan kişinin elle yönetilen karmaşık bir
mekanizma aracılığıyla objektif kovanının içindeki bazı merceklerin yerlerini
değiştirmesiyle gerçekleşir. Bir zum objektifin zum oranı, odak uzunluğundaki değişme
ölçeğini belirtir; 10:1 zum işareti, o objektifin odak uzunluğunun 10 kat büyüyebileceğini,
örneğin 12 mm'den 120 mm'ye değişebileceğini gösterir. Zum objektiflerin bir sakıncası, asal
objektiflerden daha çok mercek içerdiklerinden, daha yavaş olmalarıdır (bir zum
objektifin en büyük açıklığı her zaman bir asal objektifinkinden daha küçüktür). Zum
objektifteki mercek fazlalığı aynı zamanda görüntü niteliğinde asal objektiflerinkine oranla
düşüşe de yol açar. Öte yandan zum objektif, çeşitli odak uzunluğunda objektifler kullanmanız
gerektiğinde çekime ara vermek zorunda kalmayacağınız için, daha hızlı çalışabilmenizi
sağlar. Ayrıca zum objektifin odak uzunluğunu, asal objektiflerde yapamayacağınız
şekilde, kamera çalışırken de değiştirebilirsiniz.
Özel Objektifler
Yapıları açısından asal ve zum objektiflerden farklı objektifler vardır ve bunlar, özel bir
etki gerektiren belirli koşullarda kullanılır. Örneğin, eğik netlemeli (tilt-shift) objektiflerin ön
unsurları hareketlidir ve eğilebilir, böylece aynı odak alanındaki iki konudan birinin net,
birinin bulanık olduğu kompozisyonlar yapılabilir. Bir başka özel malzeme de bölünmüş
alan diyoptrisidir (split field diopter). Bu mercek objektifinizin önüne takılır ve z ekseni
üzerinde değişik uzaklıklardaki iki konunun da aynı anda net yapılmasını sağlar. Bu ek
merceği kullanmanın bir sakıncası vardır: net yaptığı iki değişik alanın geçiş sınırında
bulanık bir bölge oluşturur. Bu aksaklığa sinemacıların bulduğu çözüm, Brian de Palma'nın
Dokunulmazlar (The Untouchables, 1987) filminden aldığımız örnekte de göreceğiniz gibi, bu
bölgeyi izleyicinin dikkatini çekmeyecek bir yere denk getirmektir. Daha geniş veya dar görüş
alanı sağlamak için bir video kameranın objektifi önüne takılan geniş açı veya tele
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adaptörleri de özel merceklerdir. Bu eklentilerin nispeten ucuz olmaları karşılığında verilen
bir ödün vardır: verdikleri görüntülerin niteliği düşüktür ve bu zaaf büyük perdeye
yansıtıldığında daha da belirginleşir. Çok küçük ayrıntıları görüntülemek için bir nesneye
çok yaklaşarak çekim yapmayı sağlayan makro objektifler de özel objektiflerdir. Bunları
makro çekimler bölümünde ayrıca ele alacağız.

Bölünmüş alanlı mercek iş başında

Alan Derinliği
Alan derinliği, görüntüde z ekseni boyunca kabul edilebilir netlikte görülecek
uzaklık aralığını belirtir. Uzun alan derinliği olan bir kompozisyonda geniş bir alan nettir,
buna karşın kısa alan derinliği olan kompozisyonlarda çerçeve içinde dar bir bölge nettir.
Bir objektifin diyaframı, alan derinliği değişikliklerinde başlıca etkendir. Objektiften daha
çok ışık geçmesini sağlayan açık diyaframlar, alan derinliği kısa görüntüler oluşturur, buna
karşın az ışık geçiren kapalı diyaframlar, alan derinliği uzun görüntüler verir. Alan
derinliğini kontrol etmenin bir başka yolu da, kameranın konuya olan uzaklığını
değiştirmektir. Kamerayı konuya yakın yerleştirmek, netlik ayarının yakına yapılmasını
gerektirir, bu da alan derinliğinin azalmasına yol açar. Kamerayı konudan uzağa yerleştirince
netlik ayarı uzağa yapılır, bu da alan derinliğini arttırır. Konunun büyüklüğü sabit
tutulmuyorsa, odak uzunluğunu artırmak (örneğin teleobjektif kullanmak) alan derinliğinin
kısalmasına yol açar, odak uzunluğunu kısaltmak (geniş açı objektif kullanmak) da alan
derinliğinin artmasını sağlar. Bir başka belirleyici etken de kullanılan çekim formatıdır; bunu
bu bölümde çekim formatları kısmında ele alacağız.
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Kısa alan derinliği yaratma olanağına sahip olmak, bütün öbür unsurları netlik dışı
bırakıp asıl konunuzu çerçeve içinde soyutlamanızı; bu da izleyicinin dikkatinin dağılmasını
önleyerek konuya yoğunlaşmasını sağlar. Bunun tersine, büyük alan derinliği bütün görsel
unsurların net görünmesini sağlayarak izleyicinin hepsini fark etmesine ve konuyu anlaması
için daha çok bilgi edinmesine yol açar. Alan derinliği, bir planın kompozisyonunu oluştururken
kullanabileceğiniz görsel açıdan en anlamlı ve etkili araçlardan biridir. Mel Gibsonın
Apocalypto (2006) filminden alınan iki örnekte alan derinliği, Maya savaşçıları arasındaki
dinamikleri göstermek için yaratıcı biçimde kullanılmıştır. Üstteki resimde, şef Sıfır Kurt'un
(Raoul Trujillo) isteğine karşı çıkan Orta Göz (Gerardo Taracena), kısa alan derinliği
kullanılarak soyutlanıyor. Filmin daha ilerisinden alınan alttaki resimde ise, şefini
sorgulamaktan vazgeçen Orta Göz gruba katılarak aynı amaçta onlarla bütünleşmiştir. Bu
dinamiği görsel olarak iletilmek için uzun alan derinliği kullanılıyor.
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Kamera-Konu Mesafesi
Çok keskin netlik yapmak, olabilecek en keskin görüntüyü elde etmek için kamerayla
oyuncu arasındaki uzaklık, kamerada film kızağından veya CCD algılayıcının olduğu noktadan,
yani objektifin görüntüyü oluşturduğu yerden başlayarak ölçülür. Sinemacılar alan
derinliğini azaltmak için çoğu zaman kamera ile oyuncu arasındaki uzaklığı azaltırlar,
ama bu işlem aynı zamanda oyuncunun çerçevedeki boyutunu da değiştirir. Kamerayla
oyuncu arasındaki uzaklığı artırmak ise tam tersine, alan derinliğini artırır ve oyuncunun
çerçevedeki boyutunu küçültür. Bir zum objektif kullanırken kamera ile oyuncu arasındaki
uzaklığı değiştirip bir yandan da çerçevede oyuncunun boyutu aynı korunduğunda, alan
derinliğinde bir etkilenme olmaz ama onun algılanışı değişir. Örneğin, diyaframı f-4 olarak
ayarlanmış bir zum objektifin tele konumundayken verdiği görüntüdeki alan derinliği, gene 4
diyaframla geniş açı konumunda verdiği görüntünün alan derinliğine kıyasla daha az gibi
görünür. Aslında iki görüntünün de alan derinliği aynıdır, ama tele konumundayken uzaktaki
nesneler daha yakındaymış gibi büyütüldüklerinden, net olmadıkları çok daha belirgin şekilde
görülür.

Yoğunluk Filtresi (ND-nötral dansite)
Bir kompozisyondaki alan derinliğini kontrol etmenin etkili yolu, objektifin
diyaframını kullanmaktır, ama sonuçta artan veya azalan ışığı düzeltmeden diyaframı
keyfinize göre açıp kapayamazsınız, aksi halde pozlamanız bütünüyle yanlış olur. Güneşli bir
günde harici çekim yaparken yoğunluk filtresi (ND-nötral dansite) kullanmadan alan
derinliğini azaltmak mümkün olmayacaktır. Bu filtreler, ışığı tam diyafram basamaklarında
(1, 2 veya 3 diyafram) kesecek şekilde üretilirler. Yoğunluk filtreleri tıpkı güneş gözlüğünüz
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gibi işlev görerek filme veya CCD algılayıcıya ulaşan ışığın niteliğine etki yapmadan yalnızca
niceliğini değiştirirler. Bu filtrelerle birlikte bir alan derinliği tablosu (belli netlik mesafeleri,
odak uzunlukları ve belli diyaframlarda elde edilecek alan derinliklerini gösteren liste)
kullanarak istediğiniz alan derinliğini sağlamak için hangi diyaframı kullanmanız gerektiğini
hassas bir şekilde saptamak mümkündür. Işığını bütünüyle kontrol edebildiğiniz iç çekimlerde
kısa alan derinliği elde etmek için gereken açık diyaframlarla çalışmak genellikle zor değildir.
Buna karşın, iç çekimlerde uzun alan derinliği oluşturmak, kapalı diyaframla çalışabilmek
için aşırı bol ışık gerektiğinden, sorunlar yaratır. Bazı profesyonel SD ve HD kameraların
içindeki ND filtreler, 3 ve 6 diyafram ışık kesebilmenizi sağlarlar (kamerada 1/8 ve 1/64 olarak
görülen işaretler, filtre kullanıldığında içeri giren ışık miktarını gösterir).

Çekim Formatları
Çekim ölçeği konusundaki seçiminiz, görsel stratejinizi birçok bakımdan etkileyecektir,
ama bunların en önemlilerinden birisi, yaratacağınız alan derinliği ile ilgili olanıdır. Film karesi
veya CCD algılayıcı ne kadar küçükse, alan derinliğiniz o kadar uzun olacaktır ve kısa
alan derinliği oluşturmak da o kadar zorlaşacaktır. Bunun nedeni, doğrudan kullanılan
objektifin boyutuyla ilgilidir; küçük formatlarda görüntünün oluşacağı alan küçük olduğundan,
küçük objektifler kullanılır. Örneğin, 16 mm filmle çekim yaparken 25 mm objektife (bu
format için "normal" sayılan objektiftir) f-5.6 diyafram koyup netliği 3 metreye
ayarladığınız zaman alan derinliğiniz yaklaşık 3 metre olacaktır. Aynı planı 35 mm filmle
çekerken 50 mm objektife (bu formatın "normal" objektifidir) gene f-5.6 diyafram koyup
netliği 3 metreye yaptığınızda, alan derinliğiniz yalnızca 1 metre olacaktır. Nedeni basittir:
35 mm formatın 50 mm objektifi, 16 mm formattaki eşdeğerinden daha büyüktür ve odak
uzunluğu da onunkinden daha fazladır.
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Şimdi bir de SD ve HD kameralara bakalım. Bunların kullandığı CCD algılayıcılar 16
mm film karesinden defalarca küçüktür, bu video formatların objektifleri de bu yüzden daha
büyük formatlardaki eşdeğerlerine kıyasla daha küçüktür ve odak uzunlukları da kısadır (örnek
çizimde gördüğünüz boyutlar formatların gerçek ölçüleri değildir, rahatça görülebilmeleri için
orantılı olarak büyütülmüştür). 35 mm'den daha küçük formatlarda, özellikle de çok küçük
CCD algılayıcılar kullanan video formatlarında çekim yaparken kısa alan derinliği elde
etmenin zorluğu bundan kaynaklanır. Buna karşın olayı tersine çevirip, 16 mmden büyük
formatlarda çekim yaparken uzun alan derinliği elde etmenin zor olacağını söyleyebiliriz.
Büyük alan derinliğine dayanan bir görsel tasarım planlayabilir ve bu yüzden bunu
mümkün kılacak küçük format - larla çalışmaya karar verebilirsiniz.

71

STÜDYO UYGULAMALARI 7. HAFTA

CANLI DERSLERDE GÖSTERİLEN KAMERA UYGULAMA
VİDEOLARINI İZLEYİNİZ !!!
BU HAFTANIN YAZILI NOTU YOKTUR.
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STÜDYO UYGLAMALARI 8. HAFTA
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ÇOK YAKIN PLAN (Extreme Close Up) (ECU)
Çok yakın plan, izleyicinin dikkatini karakter hakkındaki minik bir ayrıntıya veya küçük
bir nesneye çekmenizi sağlar. Baş planı, izleyicinin daha geniş planlarda normal olarak kaybolacak oyun ayrıntılarını yakalamasına imkân verirken, çok yakın plan, en ufak görsel ayrıntıyı
bile sahnenin geri kalan bölümünden ayırıp yalıtır. Ayrıntı son derece küçükse, bazen bu planlar
özel bir objektifle çekilir ve makro planı diye adlandırılır, ama anlatı olarak yine de çok yakın
plandırlar. Küçük bir nesneyi veya karakterin ayrıntısını çerçevelemek için çok yakın plan
kullanmak, gösterilen şeyin birden, anlatı için bir şekilde çok önemli ve anlamlı olduğu
beklentisini uyandırır (Hitchcock kuralının bir uygulaması). Çok yakın planlar, öykünüzün
imge sistemi içinde çok güçlü anlatımlar oluşturmak için de kullanılabilir. Çok yakın planın
genel kullanımı, görünüşte önemsiz gibi duran ama daha sonra anlatıda can alıcı rol oynayan
bir nesneyi veya karakterin ayrıntısını yalıtmayı gerektirir. Böyle bir durumda çok yakın plan
nesnenin öneminin görsel olarak altını çizerek yeniden ortaya çıkışının gerekçesiz veya yapay
gibi görünmesini önler ve anlatının gelişmesinde olası bir bağlantıyı öngörmesi için izleyiciyi
aydınlatır. Bazı durumlarda çok yakın plan, izleyicinin, doğrudan anlatıyla ilgisi olmayan ama
yine de görüntü ile bağdaştırılan soyut veya simgesel niteliği yüzünden, genel dramatik tona
veya tematik içeriğe katkı yapan görsel ayrıntılara odaklanmasını sağlayarak, bir soyut plan
gibi çalışır.
Bunun güzel bir örneğini, David Lynch'in Mavi Kadife (Blue Velvet, 1986) filminin
açılış sahnesinde görürüz: Küçük bir Amerikan kasabasının bir dizi sakin görüntüsünün
sonunda kurgu, bakımlı çimenlerin altında kaynaşan kara böceklerin çok yakın planıyla biter.
Aslında böceklerin olay örgüsüyle bir ilgisi yoktur, ama sekansın içinde görünmeleri,
kusursuz bir sosyal düzenin altında şiddetin pusuya yatmış olabileceği temasal fikrini
çağrıştırır.
Julio Medem'in Seks ve Lucia (Lucıa y el sexo, 2001) filmindeki örnekte izleyicinin
dikkatini, gözlerden uzak bir Akdeniz adasında rastladığı bir adamla ateşli bir macera yaşayan
Elena'nın (Najwa Nimri) yanağından süzülen bir damla gözyaşına yoğunlaştırmak için çok
yakın plan kullanılıyor. Sahne, dolunay görüntüsünden, grafik açıdan örtüşen yuvarlak bir
gebelik testinde "pozitif" işaretine zincirleme geçişle açılıyor. Bunu görünce, gözünden akan
bir damla gözyaşı testin üzerine düşerek olumlu işaretinin yayılıp dağılmasına yol açar. Çok
yakın planın gözyaşına kattığı görsel vurgu (planın yakınlığı ve süzülen damlayı izleyen kamera
hareketi nedeniyle), bu ayrıntıyı simgesel, hatta şiirsel anlamlarla dolduruyor (tuzlu su, deniz,
gelgit, ayın devreleri, adet görme dönemleri, gebelik vb.).
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Julio Medem'in Seks ve Lucia filminden alınan bu çarpıcı çok yakın plan, hamile
olduğunu öğrenen bir kadının, Elena'nın (Najwa Nimril) yanağından süzülen tek bir gözyaşı
damlasını izliyor. Cinsel buluşmanın içinde gerçekleştiği deniz suyunu çağrıştıran bu gözyaşı
damlası, gebelik testinin üzerine düşecektir.

Neden başarılı?
Çok yakın planın kullanım amaçlarından biri, izleyicinin dikkatini konunun küçük bir
ayrıntısına yoğunlaştırarak güçlü bir görsel anlatım yapmaktır. Bu işlem, genellikle bu
ayrıntının öykünün geniş dokusu içinde önemli bir işlevi -bu işlevin plan ilk kez görüldüğünde
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ne olacağı açıkça belli olmasa bile- olacağı beklentisi yaratır. Rainer YVerner Fass- binder'in
Maria Braun'un Evliliği (Die Ehe der Maria Braun, 1979) filmindeki bu çok yakın plan, filmin
başlarında İkinci Dünya Savaşı ertesinde Almanya'da para olarak kullanıldığı açıklandıktan
sonra ekrana gelen bir sigara paketini gösteriyor. Öykünün o anında bu planın neden
kullanıldığı (ve sağladığı anlatı vurgusu) açıkça belli değildir. Filmin sonunda filmin
başkahramanı bir sigara paketi yüzünden eceliyle karşılaştığında, bir yandan Almanya'nın
İkinci Dünya Savaşı sonrası politik tarihini yorumlayıp bir yandan da kahramanın hayatına bir
kaçınılmazlık unsuru ekleyen bu çok yakın planın, sigaraların öykü içindeki öneminin habercisi
olduğunu anlarız.

(ECU) Teknik Düşünceler
Objektifler
Görüntülenecek nesnenin boyutuna göre uzun odaklı objektifler veya geniş açılar
kullanılabilir. Her iki tür objektif de kısa alan derinliği oluşturabilir (teleler, bu tür objektiflerin
yapısal özellikleri nedeniyle, geniş açılar ise, çok dar bir çerçeve oluşturmak için konu ile
kameranın arasındaki uzaklığın çok kısalması yüzünden). Zum objektifleri geniş açı konumunda kullanmak elverişli değildir çünkü zum ile aynı odak uzunluğundaki bir asal geniş açı,
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bu konumdaki zum objektifin yapabileceğinden çok daha yakına net yapabilir ve konunun çok
küçük ayrıntılarını çerçeveleyebilir. SD ve HD kameraların üzerlerindeki fabrika çıkışı
objektiflerle de çok yakın plan çekmek kolaydır çünkü kısa odak uzunlukları (kullandıkları
küçük boyutlu CCD algılayıcılar nedeniyle) çok yakın noktalara net yapma olanağı tanır. Çekim
formatı ne olursa olsun, bazı durumlarda konu, standart objektiflerle çekilemeyecek kadar
küçük olabilir ve asal objektiflerden bile daha yakına net yapabilen özel objektif kullanmayı
gerektirebilir. Bu objektifler kullanılarak çekilen planlara makro planı denir, çünkü görüntüyü
yakalamak için bir makro objektif kullanılır (aynı sonuçları elde edebilmek için başka yollar da
vardır; daha fazla bilgi için lütfen makro planı bölümüne bakınız).
Format
Bu planın yakınlığı, bazen yakalanacak ayrıntıları görmeyi zorlaştırır, özellikle de
karaktere çok yakın olması gereken geniş açı kullanırken. Bu durumda büyük boy bir izleme
monitörü kullanmak, perdeye yansıtıldığında çok yakın planın ortaya koyacağı doku ve
ayrıntıları görebilmek, onlardan yararlanabilmek için çok işe yarar. Film çekerken ise,
objektifin gördüğü şeyi görmenizi sağlayan video desteğine (video assist) sahip bir kamera
kullanmanın dışında, çektiğiniz görüntüyü büyük ekranda izleme şansınız yoktur. SD ve yarı
profesyonel HD kameralar bu açıdan film kamerasına göre açık bir üstünlüğe sahiptir, çünkü
çekim formatı çözünürlüğüne uyan veya ona yaklaşan bir önizleme ekranı kullanmanıza olanak
sağlar. Çok küçük oldukları ve yakalanan her ayrıntıyı gösterebilecek çözünürlük ve kontrasttan
yoksun olduklarından, çoğu kameranın üzerinde bulunan LCD (Sıvı Kristal Ekran) monitörleri
kullanmaktan kaçınmak daha doğru olur. Aynı şey film kameraları için söylenemez, çünkü
video bağlantının yolladığını görmek için yüksek çözünürlüklü bir monitör kullansanız bile,
negatif filmin yüksek çözünürlüğü yansıtması mümkün olmayacaktır.
Işıklandırma
Konu ister bir kişi, ister bir nesne olsun, ışıklandırma sanki başkahramanınızın çok
önemli bir yakın planı çekiliyormuş gibi özenle yapılmalıdır. Çok küçük bir şey çekilirken bile,
bu planın boyutu çok güçlü bir etki yaratacağı için ışığının da anlatıda yapılan vurgulamayı
desteklemesi gerektiği kolaylıkla unutulabilir. Kameranın konuya yakınlığı çoğu zaman daha
geniş planlarda kullanılan ışık kaynaklarının kullanımını engelleyecektir. Bu durumda, görsel
olarak ilgi uyandıran bir plan yapmak için, genel ışık devamlılığını korumak koşuluyla (yani
geniş planda bol ışıklı, pembe dizi tarzı bir düzen kurduysanız, çok yakın planda "film noir"
tarzı bir loş ışığa -veya tersi- geçemezsiniz) lamba eklemek, kaldırmak, yönünü değiştirmek
özgürlüğünü kazanırsınız.
Clockers (Spike Lee, 1995) filminden verilen örnekte, ışığa ince ayar yapmak için bu
özgürlüğün tüm olanaklarını kullanıyor: Önceki geniş planlarda sorgulama odasındaki çevre
açıkça görülebildiği halde, bu çok yakın planda ışık, gözde yalnızca sorgulayıcının yansıması
görülecek şekilde düzenlenerek çarpıcı bir görüntü elde edilmiş.
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Kuralları Yıkmak
Çok yakın plandaki sıkışık açılar ancak konunuzun ufak bir ayrıntısını göstermenizi
sağlar, ama Spike Lee'nin Clockers (1995) filmindeki bu plana daha fazla şey katabilmek için,
insan gözünün yansıtıcı özelliği çok ustaca kullanılmış. Dedektif Rocco (Harvey Keitel), bu
çok yakın planın da gösterdiği gibi, itiraf ettiği cinayetle ilgili tutarsızlıklar hakkında Victor'ı
(Isaiah Washington) sorgularken, ona: "Ne gördüğünü görmek istiyorum" der. Bu ilgi
uyandıran plandaki dramatik ışıklandırma, dedektifin yansımasının rahat fark edilmesi için
gözbebeği üzerine gelecek şekilde çok özenle planlanmış. İlginçtir ki, gözbebeği sözcüğü
Latincede, "küçük bebek" anlamına gelen "pupilla'dan gelir, bu da bu olağanüstü görüntüye
geçmişten bir gönderme yapmaktadır.
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BAŞ PLAN (CU)
Baş planı, sinema sözlüğünde nispeten yenidir; İlk sessiz filmler, tiyatro izlemeyi taklit
eden bir düzende yalnızca genel planlardan oluşurdu ve kurgu yapılmazdı. Sinema dilinin
gelişmesi ve kurgunun devreye girmesi, sonunda baş planını sinema sözlüğünün temel
unsurlarından biri yaptı. Baş planının en önemli işlevi, bir oyuncunun daha geniş planlarda
görülemeyecek davranış ve duygularındaki ince ayrıntıları (özellikle yüzdeki) izleyicinin
görebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu basit ilkenin, filmlerin çekiliş ve kurgulanış tarzında ve
sinema oyunculuğunun gelişmesinde derin etkileri oldu. Sinemada oyunculuk tarzı, erken
sessiz filmler döneminde de uygulanan tiyatronun gerektirdiği abartılı oyun tarzından hızla
ayrılarak daha doğal bir tarza ulaştı. Bir baş planının yakınlığı ve samimiyeti, sinemanın
dünyanın en yaygın sanat türü olmasına yardım edecek şekilde izleyicinin bir kahramanla (ve
öyküyle) duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Sinemacılar, karakterle izleyici arasındaki ilişkiyi
büyütmenin yollarını, karakteri planın görmezden gelinemeyecek noktası yapmayı amaçlayan
görsel alışkanlıklar kullanımıyla, baş planında buldular. Objektif tasarımındaki teknik
gelişmeler, örneğin, kısa alan derinlikleri elde ederek çerçevedeki konuyu etkili şekilde
yalıtmak için arka planı bulanıklaştırmayı, öykünün bu anında izleyicinin kahramanlarla
duygusal bağında dikkatini dağıtacak her şeyi engellemeyi mümkün kıldı.
Baş planının görsel kuralları öylesine geniş şekilde benimsendi ki, uzun alan derinliği
içeren bir baş planı görmek veya baş planı kullanmayan bir film görmek, imkânsız değilse de,
çok zordur. İzleyicinin bir karakterle duygusal bağ sağlama gücü nedeniyle, baş planının
öyküde can alıcı yerlerde kullanılması dikkatle planlanmalıdır; örneğin, dönüm noktalarında
(kişilerin, genellikle onlar için anlam taşıyan bir şeyler keşfettikten veya öğrendikten sonra
önemli kararlar verdikleri anlar), tepki planlarında ve bakış açısı planlarında. Baş planları
gereğinden fazla kullanılırsa, dramatik etkileri azalmaya başlar, filminizin görsel dili içinde
anlatısal olarak anlamsız hale gelirler. Bir başka seçenek olarak baş planları, ayrıntılarını ortaya
çıkartabilmek amacıyla bu ölçekteki planı gerektirecek kadar ufak konular için, ya da bir
nesnenin önemi görsel olarak vurgulanmak (Hitchcock kuralının bir kullanımı) gerektiğinde de
kullanılır. Örneğin Andrew Stanton'ın VOL-Î (WALL-E, 2008) filminde, insanlar yeryüzünü
terk ettikten yüzlerce yıl sonra hurdaları toplayıp paketleyerek, bina büyüklüğünde çöp yığınları
oluşturan titrek robotu işini yaparken izleriz. Bir yandan da hobi olarak kaşık, el feneri ve
oyuncaklar gibi ilginç bulduğu şeyleri biriktirir. Bir gün narin bir bitkiye rastlar (farkında
olmadığı son derece önemli bir olay, çünkü daha sonra öğreneceğimiz gibi, yeryüzünün tekrar
yaşanabilir olduğunun belirtisidir). Bu keşif anı, anlatıdaki öneminin altını çizmek için büyük
özenle düzenlenmiş, ders kitabında örnek gösterilecek gibi bir baş planı ile vurgulanır. Bu baş
planı, nedenini filmde çok sonra öğrenecek olsa bile, izleyicinin bu olayın önemli olduğunu
anlamasını sağlar. Bu şekilde kullanıldığında, baş planı bütün anlatı gücünü kullanmış olur.
Bütünüyle bilgisayarda oluşturulduğu halde, Andrew Stanton'ın VOL-1 (WALL-E,
2008) filmindeki bu baş planı, kısa alan derinliğinden konunun üçte birler kuralına göre
yerleştirilmesine kadar görsel açıdan bu tür planlara bağlanan tüm geleneksel kuralları
uyguluyor. Bunun öyküde önemli bir an olduğunu tahmin edebilir misiniz?
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Neden Başarılı?
Baş planı, izleyiciyle ilişki kurmak adına görsel anlatıda kullanılan en güçlü planlardan
biridir ve filmlere duyduğumuz sevgiden büyük ölçüde sorumludur. Bir insanı görüntülemek
için kullanıldığında temel hedefi, izleyicinin küçük davranış ve duygu ayrıntılarını
görebilmesini sağlamaktır; bunun için de kompozisyonu dikkat dağıtma olasılığı olan konu dışı
görsel unsurları dışarıda bırakacak veya gizleyecek biçimde düzenlemek gerekir. Alan
derinliği, odak uzunluğu, ışıklandırma ve kompozisyon, izleyiciyle karakter arasında samimi
bir yakınlık duygusu yaratmak için özenle düzenlenmelidir. Nuri Bilge Ceylanın 3 Maymun
(2008) filminden alınan bu örnekte, etkili bir politikacı olan patronunun yaptığı trafik kazasında
yüklüce bir para karşılığı suçu üzerine almayı kabul eden Eyüp (Yavuz Bingöl) görülüyor.
Yüzünden yansıyan karmaşık ruh halini açıklamak zor; Ümitli mi? Kızgın mı? Pişman mı?
Böylesi bir duygu karmaşasını ancak bir baş planı yansıtabilir.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Normal veya küçük teleobjektifler kullanmak kuraldır, ama bazen bir karakterin çarpık
bir görüntüsü oluşturulmak istendiğinde, geniş açı kullanılır; yine de çoğunlukla amaç,
izleyicinin konu hakkında ne hissettiğini, düşündüğünü ve gördüğünü algılamasını önleyecek
her şeyi saf dışı bırakmaktır. Normal olarak açık diyafram kullanılır, böylece kısa alan derinliği
yaratılarak arka plan netlik dışı bırakılır. İç mekânlarda çalışılırken ışık kolayca
ayarlanabildiğinden (ışığın gücünü tüller ve filtrelerle azaltarak veya lambaları değiştirerek),
açık diyaframın gerektirdiği değişikliği yapmak zor değildir. Dış mekânda parlak gün ışığında
çekim yaparken diyaframı açabilmek için, objektife giren ışığı birkaç diyafram kesecek tam
takım yoğunluk filtresini (ND) elinizin altında bulundurmanız gerekir. Kamerayla karakter
arasındaki uzaklığı değiştirerek de alan derinliğini kontrol edebilirsiniz, ama küçük iç
mekânlarda çalışırken bu olanağı her zaman kullanamazsınız; açık diyaframla çekmek çoğu
zaman daha etkili bir yöntemdir.
Format
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Çekimde film kullanacaksanız, seçeceğiniz ham film türü, filminizin görünümü
konusunda verdiğiniz yaratıcı karara uygun olmalıdır. Yani belirli bir ham film türü seçerken
(bütçe koşulları yanında) grenliliği, renk yansıtımı, hızı ve kontrastı göz önüne alınmalıdır. Baş
planları çekerken kısa alan derinliği yaratmak için gereken açık diyafram kullanımı, düşük
hızdaki filmlerle daha kolaydır. Hızlı filmler ışığa daha duyarlı olduğundan sizi, kısa alan
derinliği istediğinizde yapmanız gerekenin tam tersine, daha kapalı diyaframlar kullanmaya
zorlar. Eğer HD veya SD video çekecekseniz ve CCD algılayıcınız küçük boylardaysa (çoğu
normal ve yarı profesyonel kameralarda olduğu gibi), kısa alan derinliği elde etmeniz özellikle
zor olacaktır. Bu durumda, kameranızın objektifi önüne takmak için bir 35 mm fotoğraf
objektifi uyarlama takımı edinmeniz veya kiralamanız gerekecektir (tabii bunu kullanmanın
gerektirdiği özel koşullarla uğraşmanız da). Bir baş planında amaçlardan biri ayrıntıları göz
önüne çıkartmak olsa da, bazı HD formatlarla çalışırken ayrıntıları çok yakından çekmek, kimi
zaman zararlı olabilir. Bazı yarı profesyonel HD kameralarda netliği yapay olarak artırıp
görülen ayrıntıları kontrol edebilmenizi sağlayan bir ayar vardır. Eğer bu olanağınız varsa,
oyuncunuzun yüzündeki en ince ayrıntıları görmediğinizden emin olmalısınız, özellikle de
oyuncunun tenindeki pürüzler makyaj ile örtülemiyorsa. Yaptığınız ayarları değerlendirebilmek
için çoğu kameranın üzerindeki küçük LCD ekranda çekeceğiniz görüntüyü en ince
ayrıntılarına kadar göremediğinizden, sette büyük boy bir HD monitör bulundurmanın
gereklerinden biri de budur. Format ne olursa olsun, baş planlarında kötü veya aşırı makyajın
çok belirgin olarak görüneceğini, bu yüzden bu tür planlarda makyaja özellikle dikkat edilmesi
gerektiğini de aklınızdan çıkartmayın.
Işıklandırma
Bir baş planında karakteriniz için seçeceğiniz aydınlatma tarzı, tasarladığınız genel
aydınlatma düzenine bağlıdır; yine de, ölü bir bakıştan (içinde ışık olmayan gözler) kaçınmak
için gözlerde bir parıltı sağlayacak göz ışığı kullanmak genel bir uygulamadır. Oyuncunun
gözlerinde parlayacak şekilde kameranın yakı-nına koyacağınız düşük güçte bir lambayla (daha
geniş planlarda yarattığınız görünüme ters düşmemesine de dikkat ederek) bunu kolayca
yapabilirsiniz. Genel ışıklandırmanın devamlılığını sağlamak gerekliyse de, daha hoş bir
görüntü elde etmek için bir baş planında ışıkları hafifçe değiştirebilirsiniz. Kompozisyon içinde
konuyu öne çıkartmak için bir kontur ışık eklemek (karşı sayfadaki Ucuz Roman (Pulp Fiction,
Quentin Tarantino, 1994) filmindeki örnekte de görüldüğü gibi), genel bir uygulamadır. Baş
planını bağlayacağınız önceki veya sonraki planların açıları ve ölçekleri ışıktaki değişikliği
gizlemek için yeterince farklıysa, bu işlem daha az göze çarpacaktır.
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Baş planının ana işlevi konudaki küçük davranış ve duygu farklarını öne çıkartmaktır
dersek, Quentin Tarantino'nun Ucuz Roman (Pulp Fiction, 1994) filmindeki Marsellus'un (Ving
Rhames) giriş planını ne yapacağız? Yönetmen, baş planının yapması gerekeni bir yandan
kullanırken, bir yandan da oyuncudaki davranış ve duygu farklarını izleyicinin algılamasını
sağlayacak unsurları bile bile gizleyerek onu altüst ediyor. Tam tersine, bu baş planı Marsellus
karakteri çevresinde gizemli, korkutucu bir hava ve tavır yaratmak için tasarlanmış. Hemen
gelen kaçınılmaz soru: Adamın ensesinde neden yara bandı var? Bir baş planı için geri kalan
tüm koşulların yerine getirildiğine (kısa alan derinliği, kişileri üçte birler kuralına göre
yerleştirme, bakış boşlukları, baş üstü boşlukları) ve plan boyunca net ayarının Marsellus'un
karşısındaki ünlü oyuncuya geçmediğine (o zaman bu plan bildiğimiz omuz üstü planı olurdu)
dikkat edin.
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STÜDYO UYGULMALARI 9. HAFTA
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GÖĞÜS PLAN (MCU)
Göğüs planı (Omuz planı da denir), bir kişiyi omuz/göğüs bölgesinden başının üstüne
kadar gösteren plandır. Görüş alanı bel planından daha dar, ama baş planından biraz daha
geniştir (ölçü olarak insan gövdesini kullanan bütün planlar gibi, bunların da aralarındaki geçiş
sınırları kesin değildir). Baş planı gibi göğüs planı da oyuncunun yüzünü gözler önüne sererek,
izleyicinin küçük davranış ve duygu farklarını algılamasını sağlarken daha üst seviyede tanıma
ve duygusal bağ kurmasına yol açar. Biraz daha geniş olan çerçeve kişinin omuzlarını da işin
içine katarak beden dilinin anlamlar aktarmasını kolaylaştırır. Bu plan, kısa alan derinliği elde
ederek arka planı oldukça bulanık bırakıp oyuncuyu yeterince yalıtabilmek için genellikle kısa
kamera-konu mesafesiyle çekilir. Bir karakteri ve çevresini görüntüleyen öbür planlar gibi
göğüs planı da arka plandaki unsurlar aracılığıyla dramatik, simgesel veya açıklayıcı içerikler
katmanızı sağlar; yine de, de arka plandakiler oldukça az görülebildiğinden, karakterle ilişki
arka planda daha fazla görsel unsur görülen planlardakinden daha fazladır. Bu planın görece
kısa olan kamera-konu mesafesi, kameranın konumundaki küçük bir değişikliğin bile arka
plandan çerçeveye neyin girip neyin dışarıda kaldığı konusunda önemli değişikliklere neden
olacaktır. Örneğin, kamerayı hafifçe eğerek arka plandan özellikle anlamlı (karakter veya
izleyici için), belki de öykünüz için yarattığınız imge sisteminin bir parçası olan bir aksesuar
veya rengin kompozisyona girmesini sağlayabilirsiniz. Göğüs planı, boy planı, bel planı ve baş
planıyla bağlantılı olarak kullanıldığında, bir süre sonra sahnede özellikle anlamlı veya önemli
bir şeyler olacağını ifade edebilir. Örneğin, kişiler arasındaki bir konuşma yalnızca boy planı
veya bel planında gösterilirken, birisinin bir karakter için önemli bir şey söylediği veya bir
şeyleri fark ettiği anda o karakterin tepkisi göğüs planıyla öne çıkartılır, böylece izleyicinin o
karakter ve o anla duygusal bağı güçlendirilir.
Bir gün gizlice çevresindekilerin yaşamına karışıp onlara yardım etmeye karar veren
Parisli genç bir kadının (Audrey Tatou) öyküsünü anlatan Jean-Pierre Jeunet'nin Amelie (Le
Fabuleux destin d'Amelie Poulain, 2001) filmi, göğüs planını film boyunca öyküde onun birine
yardım etmeye karar verdiği veya bir kişi hakkında genellikle onun ve izleyicinin dışında
kimsenin bilmediği bir şey keşfedip etkilendiği anların altını çizmek için kullanır. Aşağıdaki
örnekte Amelie, tutulduğu adamın da en az kendisi kadar değişik ve özgün olduğunu yeni
öğrenmiştir (taze çimentodaki ayak izi fotoğraflarını biriktirmekte ve lunaparktaki korku
tünelinde çalışmaktadır). Burada kullanılan göğüs planı, izleyicinin, bu bilginin onun için ne
kadar önemli olduğunu belirten sinirli, kısa bir gülümsemeyi, utangaçlığı çağrıştıran bir beden
dilini ve daha sonra gelişecek olan aşk bağlantısını fark etmesini sağlar. Çerçevenin solunda
arka plandaki mavi lekeye dikkat edin; film boyunca yinelenen görsel bir unsurdur.
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Neden Başarılı?
Göğüs planı bir kişinin yüzünü ve omuzlarını gösterirken, çevreden de algılanabilecek
boyda bir bölümü çerçeveye alır, böylece kişi ile çevre arasındaki güçlü bağları belirtecek
kompozisyonlar yaratabilmenize olanak sağlar. Tom Tyk- wer'in Koku: Bir Katilin Hikâyesi
(Perfume: The Story of a Murderer, 2006) filmindeki bu örnekte, doğuştan olağanüstü bir koku
alma duyusuna sahip fakat sonradan bir seri katile dönüşen Jean-Baptiste Grenouille (Ben
Whishaw) idam edilmeden önceki anda görülüyor. Yarattığı kokudan etrafa biraz yaydıktan
sonra, az önce onun kanını içmek isteyen kalabalık şimdi onu Tanrının gönderdiği bir melek
gibi görüp etkisi altına girmiştir. Hafifçe üst açıdan alınarak arka planda çok sayıda kendinden
geçmiş insanı gösteren kompozisyon, onun kalabalık üzerindeki gücünü ortaya koyuyor.
Çerçevenin tam ortasına yerleştirilmesi de onunla arkadakiler arasındaki güçlü bağı vurguluyor.
Planın yakınlığı, izleyicinin Jean-Baptiste'in yüzündeki aşağılamayı görmesini sağlarken,
çerçeve içine alınan omuzları da yeni elde ettiği güç ve hâkimiyetini sağlamlaştırdıktan sonra
kendisini ne kadar rahat ve güvende hissettiğini gösteriyor.
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Teknik düşünceler
Objektifler
Karakterin yüzünde neredeyse hiç optik çarpıklık oluşturmadıkları için normal veya
küçük teleobjektifler kullanılır. Bazen bir geniş açı veya büyük tele kullanarak bir
kompozisyona bilinçli olarak çarpıklık katmak isteyebilirsiniz; örneğin, bir karakterin
zehirlendiğini anlatmak veya çerçevede x veya z eksenlerindeki hareketleri abartmak gibi. Özel
bir odak uzunluğu kullanmayı belirleyen bir başka etken de, çevresel alandan ne kadarını planın
kompozisyonuna katmak istediğinizdir, çünkü bir göğüs planı, arka plandan kompozisyonun
anlamlı bir unsuru yapmaya yetecek kadarını çerçeveye katmanıza olanak tanır (Koku: Bir
Katilin Hikâyesi örneğinde görüldüğü gibi). Kısa odaklı objektifler, daha geniş görüş
alanlarıyla, çerçeveye x ekseni boyunca arka planın daha geniş bir kısmını katmanızı sağlar;
buna karşın uzun odaklı objektifler çok daha dar bir görüş alanı oluşturur, böylece arka planın
büyük kısmını çerçeve dışı bırakır. Şunu da unutmayın ki, aynı zamanda kamera-konu
mesafesini değiştirmeden yalnızca objektifin odak uzunluğunu değiştirerek bir karakterin
çerçeve içindeki boyutunu koruyamazsınız. Göğüs planını normal objektifle çektikten sonra
arka planın bir kısmını çerçeve dışı bırakabilmek için teleobjektif taktığınız zaman, karakteri
çerçevede aynı boyutta görebilmek için kamerayı ondan uzaklaştırmanız gerekecektir. Dış
mekânda geniş bir hareket alanınız olduğu için bu bir sorun yaratmaz, ama dar iç mekânlarda
çalışırken sizi zorlayabilir. Odak uzunluğu seçimini, çerçevenin z ekseni boyunca ön plandaki
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karakter ile arka plan arasındaki görünür uzaklığı kontrol edebilmek için de kullanabilirsiniz:
Geniş açı objektifler uzaklık izlenimini arttırır (Koku: Bir Katilin Hikâyesi örneğinde olduğu
gibi), teleobjektifler ise bu uzaklığı sıkıştırır (bel planı bölümündeki Çıplak (Naked)
örneğindeki gibi). Son olarak, objektifin odak uzunluğu seçimi, kompozisyonda istenen alan
derinliğine göre yapılmamalıdır; eğer konunun çerçevedeki boyutu ve kullanılan diyafram aynı
kalıyorsa, objektifin odak uzunluğunu değiştirmek, alan derinliğini etkilemeyecektir.
Format
Yarı profesyonel HD ve SD kameralarla çekim yapmanın başlıca sakıncası, bunların
küçük boyutlu CCD algılayıcılarının kısa alan derinliği elde etmenizi ve arka planı istediğiniz
gibi düzenlemenizi çok zorlaştırmasıdır. Tam açık diyafram ve uzun odaklı objektif kullanarak
kamerayı konuya yaklaştırmak, bu sorunu bir dereceye kadar hafifletebilir, özellikle arka plan
epeyce uzaksa ve görece daha büyük bir algılayıcısı olan HD kamera kullanıyorsanız. Bir başka
seçenek de, HD ve SD kamerada 35 mm refleks fotoğraf makinesi objektiflerinin kısa alan
derinliğinden yararlanabilmeyi sağlayan 35 mm objektiflerini uyarlama takımını kullanmaktır,
ama bir objektif uyarlama parçası kullanmanın getireceği ışık kaybını dengelemeyi unutmayın.
Işıklandırma
Dış mekânda parlak güneş ışığında çekim yaparken, sert ışığı yumuşatmak için
oyuncuların başlarının üstünde bir ipek veya başka bir dağıtıcı kullanmak genel yöntemdir; bu
pozlama ve görünüm üzerinde daha iyi bir denetim sağlamak amacıyla yüzlerdeki sert gölgeleri
silmek için yapılır. Elbette, oyuncunun ışığı ile arka planın ışığı arasında bir nitelik farkı
olacaktır, ama bu yöntem öyle çok kullanılır ki, izleyicinin çoğunluğu bu uyumsuzluğun farkına
varamaz. Ayrıca sert ışıktan yumuşak ışığa geçişin ne kadar hafif veya yoğun olacağını
ayarlayabilmeniz için dağıtıcı malzemenin düzineyle çeşidi ve dereceleri vardır. İç mekânda
lamba ışığında çalışırken normal olarak lambaların, oyuncuyu arka plandan ayırıp
kompozisyonda öne çıkmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir; bunun için genellikle
kamera karşısından yakılan bir kontur ışık eklenir ve karakterin çerçevedeki diğer unsurlardan
biraz daha aydınlık olmasına dikkat edilir.
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Göğüs planlan, bir sahnede özellikle anlamlı bir şey yer aldığında izleyicinin ilgisini
adım adım yoğunlaştırmak için genellikle öbür ölçekteki planlarla bağlantılı olarak kullanılır.
Tesadüfen karşılaşmalarının sonunda anlamlı bir ilişkiyi paylaşan iki genç Tayvanlının (Kangsheng Lee ve resimde görülen Shiang-chyi Chen) öyküsünü anlatan Ming-liang Tsai'nin Orada
saat kaç? (What Time is it There?[Ni na bian ji dian], 2001) filmindeki bu göğüs planı, tam
tersine, dramatik bağlam oluşturacak başka bir plan veya hareketten bağımsız tek başına
kullanılıyor. Planın yakınlığı, yüzünde görülen duygular aracılığıyla karakterle ilişki kurmamızı
sağlıyor. Ama aynı zamanda ondan belli bir uzaklıkta tutuluyoruz, çünkü bu duyguların neden
dolayı yaşandığını bilmiyoruz. Bu, parçalanmamış uzam, zaman ve oyunculuğu öne çıkarmayı
anlatım açıklığına yeğleyen Tsai'nin çoğu filmlerinde görülen bir özellik.
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BEL PLAN

Tenenbaum Ailesi (The Royal Tenenbaums, Wes Anderson, 2001)
Bel planı, bir veya birkaç karakteri belden yukarı görüntülerken çevrenin bir bölümünü
de çerçeve içine alır. Bel planı, aralarındaki sınırlar çok keskin olmamakla birlikte, diz
planından daha dar ama göğüs planından daha geniş bir çerçevedir. Diz planı gibi bu plan da
bir kişinin beden dilini öne çıkartmanızı sağlar, ama kamera diz planından daha yakın olduğu
için, izleyici yüzdeki bazı davranış ve duygu farklarını da algılayabilir. Çerçevede birden çok
kişi bulunduğunda, bel planı karakterlerin beden diline ek olarak onların kompozisyon içinde
yerleştirilmeleriyle de ilişkilerde canlılık yaratılmasında etkili olabilir. İkili planların, grup
planlarının ve omuz üstü planların genellikle bu ölçekte çekilmelerinin bir nedeni de bu
özelliktir. Bel planı mekânın bir kısmını da çerçeveye sokmak için yeteri kadar geniş
olduğundan, kişinin kompozisyonda yerleştirilmesinin bu çevreyle bir bağlantısını akla
getirmek için kullanılabileceğini de unutmamak gerekir. Ayrıca bel planı pek çok görsel ayrıntı
içerebileceğinden, daha az ayrıntı içeren yakın planlara göre daha uzun süre perdede kalması
doğaldır. Bel planı, daha geniş ve açıklayıcı planlarla daha dar ve samimi planlar arasında
izleyicinin öyküye katılımını hızlandırmanızı sağlayan kullanışlı bir geçiş planıdır. Olağan bir
senaryo, iki veya daha fazla karakterin konuşmalarını çekmek için bir kilit an gelene kadar bel
planı kullanmayı öngörür; o anda göğüs planı veya baş planı kullanılarak dramatik vurgu
yaratılır. Sonra bu vurgunun ardından, konuşmanın geri kalanı için bel planına veya daha geniş
planlara dönülür. Göğüs planı veya baş planı gibi daha yakın çerçeve kullanımının yarattığı
vurgu, ancak sahnenin dramatik gidişindeki bir değişiklik devreye sokulmadan önce bel planı
gibi daha geniş açıklayıcı planlar kullanarak sahnenin olguları, mekân, karakter ve fiziksel
ilişkiler yerleştirildiği için başarılı olur. Tabii bel planı kullanımını atlayıp genel plandan
doğruca göğüs veya baş planlarına geçebilirsiniz; bu durumda açılardaki sert değişim, izleyici
tarafından dramatik yönde de sert bir değişim olarak algılanacaktır, bu da öykünüzün
gereklerine göre, tam da istediğiniz şey olabilir.
Wes Anderson ın filmleri, titiz ve yaratıcı sanat yönetimi, kostüm tasarımı ve tuhaf
kişileriyle tanınır; bunları öne çıkartan bel planlarının da filmlerinin çoğunda bolca kullanılması
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sürpriz değildir. Karşı sayfada yer alan Tenenbaum Ailesi (The Royal Tenenbaums, 2001)
filmindeki bu tipik bel planında, ailenin evlat edindiği Margot Tenenbaum (Gwyneth Paltrow),
kocasından gizli sigara içiyor. Çerçevenin kapsadığı görece geniş alan, dikkatle seçilmiş
ışıklandırma, alan derinliği, kostüm ve beden dili karakterin kompozisyonda ortaya
yerleştirilmesiyle birleşince, izleyicinin onunla çevresindeki birçok unsur (karanlık oda
teçhizatı, duvar kâğıdındaki hayvan motifleri, pembe telefon) arasında bağlantı kurarak tek bir
görüntüde onun karakteri hakkında pek çok özel bilgi edinmesini sağlıyor.

Neden Başarılı?
Bel planının oldukça geniş görüş alanı, karakterler arasında ve karakterlerle çevreleri
arasında görsel bağlantılar kurabilmek için çok elverişlidir. Mike Leigh'in Çıplak (Naked, 1993)
filmindeki bu örnekte iyi eğitim görmüş ama insanlardan nefret eden, evsiz barksız, hayatını
kendine zarar verici tarzda yaşayan, yabancılara atıp tutan, Londra sokaklarında amaçsızca
dolaşan Johnny (David Thewlis) görülüyor. Bu bel planının basit kompozisyonu, işlerine giden
amaç sahibi insanlardan biraz daha yukarıya yerleştirilmiş, onları küçümseyerek seyreden ama
gidecek bir yeri olmayan Johnny'nin kendisini nasıl gördüğüyle, durumunun gerçekliğini kısa
ve net biçimde açıklıyor. Bu plan, bu filmde işlenen birçok temel fikri tek bir görüntüde
yansıttığı için, aynı zamanda bir simgesel plan örneği.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Bu planın boyutu doğal olarak hem bir karakteri, hem de yakın çevresini öne çıkartıyor,
demek ki objektif seçiminizde bunlar arasında yaratmak istediğiniz uzamsal ilişki türünün de
dikkate alınması gerekiyor. Örneğin, karakterin arkasında görülen mekânın çok uzakmış gibi
duracağı bir bel planı oluşturmak isteyebilirsiniz; bu durumda, z ekseni boyunca uzaklıkları
olduklarından daha fazla gösteren bir geniş açı objektif kullanabilirsiniz. Tam tersine, z ekseni
boyunca uzaklıkları sıkıştıran bir teleobjektif kullanarak bunun aksi bir etki oluşturabilir, arka
planın kişinin hemen yakınındaymış gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Tabii aynı zamanda
alan derinliğini ayarlayıp yalnızca belirli unsurların keskin netlik alanı içinde olmasını
sağlayarak kişinin arkasında (veya önünde) neler algılanabileceğini denetleyebilirsiniz. Bunu
yapabilmek için ışığı kontrol edebilmeniz, böylece içerde veya dışarda çekim yaptığınıza göre
diyaframı açabilmeniz veya kapatabilmeniz gerekir. Bu planın görüş alanı ister geniş açı, ister
normal veya teleobjektif olsun, hemen her objektifle elde edilebildiği halde, mekânın boyutları
bazen sizi bunlardan birini seçmeye zorlayabilir. Örneğin, bel planını bir iç mekânda, apartman
dairesi ya da banyoda çekecekseniz ve estetik nedenlerle bir teleobjektif kullanmak isterseniz,
kişiyi çerçevede belden yukarı görebilmek için kamerayı yeteri kadar geriye çekecek yer
bulamayabilirsiniz; bunun yerine bir normal objektif, hatta büyük olasılıkla yakın mesafelerde
daha geniş bir görüş alanı kapsayabildiğinden, bir geniş açı kullanmak zorunda kalırsınız.
Format
Bir bel planında hangi ayrıntıların görüneceğini kontrol etmek için alan derinliğinde
ayarlama yapmak istiyorsanız, çoğu amatör ve yarı profesyonel SD ve HD kameranın küçük
boyutlu CCD algılayıcıları nedeniyle küçük, görece geniş açı objektifler kullandıklarından kısa
alan derinliği elde etmeyi neredeyse olanaksız kıldığını akıldan çıkartmayın. Birbel planı
oluşturmak için belli bir kamera-konu mesafesinin altına inemeyeceğinizden, alan derinliğini
bu yoldan ayarlayabilmek için oyuncuya yeteri kadar yaklaşamazsınız ve çoğu durumda, ön
plandan çok uzak arka plana kadar net bir görüntü elde edersiniz. Bazı yarı profesyonel HD ve
SD kameralarla kullanılabilen 35 mm fotoğraf objektifleri uyarlama takımı kullanmak, alan
derinliğini kontrol edebilmenizi sağlar, ama özellikle iç mekân çekimlerinde bunun getireceği
ışık kaybını düzeltmeye hazır olmalısınız.
Işıklandırma
Bir bel planı bir karakter yanında mekânın bir bölümünü de çerçeve içine almanıza
olanak sağladığından ışık, öykünüze bağlı olarak, bunlardan birini açığa vurmak, gizlemek veya
öne çıkartmak için kullanılabilir. Bir bel planını (ve genel olarak hem karakteri hem de çevreyi
içeren her planı) ışıklandırırken uygulanan genel bir yöntem, kişiyi arka plandan ayırabilmek
için bir kontur ışık kullanmak ve onun çerçevede öbür unsurlardan daha aydınlık olmasını
sağlamaktır. Ön plan ve arka plandaki görsel unsurlar doğal olarak başkaraktere göre daha loş
bırakılır; bu loşluğun derecesi, izleyicinin ne kadar görmesini istediğinize bağlıdır ve bir
diyaframdan (parlaklıkta insan gözünün algılayabileceği en düşük fark) başlayarak az pozlama
(suzekspoze) noktasına kadar gidebilir. Bu bölümün başındaki Tenenbaum Ailesi filminden
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alınan örnekle, karşı sayfadaki Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
(Chantal Akerman, 1975) filminden alınan örnekteki arka planla kişi arasındaki parlaklık
farkını inceleyin. Karakter ve çevresi arasındaki farklı türde iki ilişkiyi yansıtan örneklerde
fondan ayrılması için Margot Tenenbaum biraz daha fazla aydınlatılırken, Jeanne Dielman
fonla kaynaşır gibi.
Kuralları Yıkmak

Chantal Akerman'm minimalist başyapıtı Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080
Bruxelles (1975), genç dul Jeanne'm (Delphine Seyrig), ihtiyaçları karşılamak için çevirdiği
dolaplar dahil, sıkıcı ev işleriyle geçen yaşamındaki üç günü inceliyor. Filmde durağan uzun
çekimler ve kompozisyon bakımından dramadan çok, Jeanne'm gündelik ev yaşamı konusunda
bir belgeseli andıran tekrarlı bel planları ve boy planları kullanılıyor. Bu bel planında
alışılmadık bir şekilde kuralları çiğneyen kompozisyon, bir müşteriyi karşıladıktan sonra dönen
Jeanne'm başını çerçeve dışı bırakıyor; bu basit kompozisyon seçimi, film boyunca
anakarakterle geçindirdiği ev arasındaki bağlar konusunda derin anlatım ipuçları içeriyor.
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DİZ PLAN
Diz planı, karakterlerin yaklaşık olarak dizden yukarısını çerçeveler; bel planından daha
geniş, ama boy planından daha dardır. Bu planlara bazen "Amerikan plan" da denir. Bu adı, bu
ölçekteki planlar ilk kez sinemanın erken döneminde Amerikan kovboy filmlerinde kullanıldığı
için Avrupalı sinema eleştirmenleri takmıştır (sinema tarihine göre bu çerçeve boyutu, kişileri
bellerinden sarkan tabancaları ile birlikte görebilmek için yaratılmıştır). Diz planı, aynı anda
birçok karakter veya görsel unsur gösterebildiği için genellikle grup çekimleri, ikili çekimler
ve simgesel planlar için kullanılır. Boy planı bir karakterin beden diliyle çevresel alanı vurgularken, diz planı aynı anda beden dilini, bazı yüz ifadelerini ve çevresel alanı göz önüne
çıkartabildiğinden, izleyiciye bir anlatım veya açıklama sunmak için bu üç görsel unsur
arasında ilişki oluşturmak gerektiğinde, en elverişli plandır. Bir diz planının ölçeği, çerçevenin
içine yerleştirimleri yoluyla (örneğin Hitchcock kuralını uygulayarak veya dengeli/ dengesiz
çerçeveyle) kişiler arasındaki ilişkinin itici güçlerini tanıtmak için de en uygun olanıdır. Boy
planı ve bel planı gibi diz planı da, izleyicinin duygusal katılımını kontrol edebilmek için,
genellikle daha yakın planlarla bir arada kullanılır (sahnenin kilit anlarında göğüs planına veya
baş planına keserek); ama yüz ifadelerini de bir ölçüde yansıtabildiği için, daha yakın ölçekli
planlarla ilişkilendirilen duygusal bağlantı türlerini bütünüyle harcamadan, diz planı kendi
başına da kullanılabilir. Sahip olduğu görece geniş görüş alanı, diz planının özellikle de bir
sahnenin başlangıcında karakterler veya karakterlerle çevreleri arasındaki uzamsal ilişkileri
tanıtmak için kullanıldığında, daha az görsel unsur içeren yakın ölçekli planlara oranla perdede
daha uzun süre tutulmasını gerekli kılar.

z

Luc Besson un Leon: Sevginin Gücü (Leon: The Professional, 1994) filminden alınan
örnekte filme adını veren usta bir kiralık katille (Jean Reno), suça bulaşmış polisler çetesinin
elinden kurtardığı 12 yaşındaki Mathilda (Natalie Portman) arasındaki küçük bir konuşmayı
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gösteriyor. Önceki sahnede Mathilda oturduğu dairenin penceresinden dışarı silahla
körlemesine bir atış yaparak katil olma isteğini kanıtlamış ve Leon un bulunduğu yeri terk
etmesine neden olmuştu. Bunu izleyen diz planı, bir açıklama olarak kullanılıyor: Çerçevede
önce bize doğru yürüyen Leon görününce izleyici Mathilda'yı başından savdığını sanıyor. Plan
devam edip de Mathilda çerçeveye girince, peşinden gelmesine Leon'un izin verdiği anlaşılıyor.
Diz planının bazı yüz ifadelerini ve daha çok beden dilini yansıtabilme yeteneğine güvenerek
aralarında kısa bir konuşmanın olduğu sahne bütünüyle bu planda geçiyor. Kişilerin çerçevenin
ortasına yerleştirilmeleri, kısa alan derinliği kullanılarak arka planın çoğunun ilgi dışı
bırakılmasıyla birleşince, onları çevrelerinden yalıtıyor, izleyicinin dramatik biçimde birbirinin
zıttı kıyafetlerine ve fiziki görünümlerine yoğunlaşmasını sağlayarak bir çift oluşturmaları
uygunsuzluğunun altını çiziyor.

Neden başarılı?
Diz planının çerçeve boyutu, aynı anda karakterlerin beden dilini, bazı yüz ifadelerini
ve çevresel alanı etkili biçimde öne çıkartmak için çok elverişlidir. Bu özellik, Michael
Radford'un George Orvvell'ın distopik 1984'ünden uyarladığı (Nineteen Eighty-Four, 1984)
filminin dokunaklı finalinden alınan bu örnekte en yüksek etkiyi elde etmek için kullanılıyor.
Bu plandaki kompozisyon, izleyicinin Gerçek Bakanlığındaki bir Parti çalışanı olan ve düşünce
suçu işlediği için (bir günlük tutmuştu) cezalandırılıp beyni yıkanan Winston Smith'i (John
Hurt) görmesi için tasarlanmış. Bir yanda devletin kukla başkanı Büyük Bi- rader'in posteri,
öbür yanda Parti haini olarak yaptığı itiraflarını yayınlayan televizyon ekranıyla kuşatılmış. Bir
boy planı yüzündeki kayıtsız ifadeyi görmemize izin vermezdi, bel planıysa, her ikisi de
plandaki anlatım noktasını iletebilmek için gerekli görsel unsurlar olan posteri ya da itirafı
çerçeve dışı bırakırdı. Kişinin başı üzerinde bırakılan fazladan boşluk, her hareketinin
izlendiğini, arkasından gözünü dikmiş bakan Büyük Birader'in simgelediği totaliter yönetim
karşısındaki yenilgisini vurguluyor.
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Teknik düşünceler
Objektifler
Diz planı, çevresel alan yanında kişinin beden dilini ve yüz ifadesinin bir kısmını da
yansıtabildiği için, gereken görüş alanına göre bazı görsel unsurların çerçeve içine alınması
veya dışarıda bırakılması amacıyla kullanılabileceğinden, objektif seçimi çok önemli olabilir.
Örneğin, bu bölümün başındaki Leon: Sevginin Gücü filminden alınan örnek, arka planın büyük
kısmını çerçeve dışı bırakmak, izleyicinin ilgisini yalnızca iki karaktere ve konuşmalarına
çekmek için bir teleobjektifi ustaca kullanıyor. 1984 filminden alınan önceki sayfadaki örnekte
ise, karakter ve çevresiyle çok daha farklı bir ilişki kurmak için mekânın büyük bölümünü (bir
geniş açı objektif kullanımında görüleceğinin daha azı olmakla birlikte) çerçeve içine almaya
izin veren normal objektife çok daha yakın bir odak uzunluğu kullanılmış. İzleyiciye
anakarakterin çevresini de izleme olanağı veren bu planda temel amaç, bu karmaşık anın
içerdiği çok sayıda görsel ve tematik ilişkiyi kurmaktır. Odak uzunluğu, kompozisyonda kısa
veya uzun alan derinliği ihtiyacına göre de seçilebilir. Net alanların kontrolü elbette odak
uzunluğundan çok konulan diyaframla sağlanır, ama ön plan ile arka plandaki görsel unsurlar
arasındaki uzaklığa bağlı olarak, kısa alan derinliği elde etmek, geniş açı objektife (z ekseni
üzerinde uzaklıkları çoğalttığı için) kıyasla bir teleobjektifle (z ekseni üzerindeki uzaklıkları
bastırdığı için) daha kolaydır.
Format
Karakterler arasındaki veya karakterle çevresi arasındaki ilişkileri kurmak için alan
derinliğinde ayarlama gerektiren her tür planın çekiminde değişebilir objektifler kullanabilme
esnekliği büyük yarar sağlar; film çekiminde bu sorun değildir ama HD ve SD video çekiminde
ancak 35 mm objektif uyarlama takımı kullanarak yapılabilir. SD kameralar ve üzerlerindeki
fabrika çıkışı objektifler, kısa alan derinliği içeren bir kompozisyon oluşturmayı çok zorlaştırır.
Buna karşın alan derinliği gerektiren planlar, üzerindeki küçük objektif yapısı gereği büyük
alan derinliği sağladığı için, bir SD kamerayla çekim yaparken sorun oluşturmaz.
Işıklandırma
Diz planındaki görece geniş görüş alanı, iç mekânlarda çalışırken daha büyük lambalar
kullanmayı gerektirir, özellikle de kompozisyon, kişilerin yakınına lamba koymaya olanak
tanımıyorsa. Önceki sayfadaki 1984 filminden örnekteki gibi bir arka duvarın bütününü
aydınlatacak lambanın hayli güçlü olması gerekir. Bu planın çerçeve boyutu, dış mekânda
parlak güneş altındaki çekimlerde ışığın niteliğini denetleyebilmek için oyuncunun başı
üzerinde bir ipek (butterfly) kullanmanızı da engelleyebilir (göğüs planı bölümündeki Koku:
Bir Katilin Hikâyesi filmindeki örnekte de görüldüğü gibi, bu yönteme omuz ve baş planlarında
çok sık başvurulur). Dış mekân gece çekimlerinde de genellikle bir jeneratörden beslenen güçlü
lambalar kullanılır, ya da istenen diyaframı sağlayabilecek kadar aydınlık mekânlar bulmak
gerekir. CCD algılayıcıları yüksek duyarlıklı filmlere göre daha az duyarlı olduğu için, SD veya
HD video çekerken bu sorun daha da büyür.
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Kuralları Yıkmak

Diz planı genellikle bir karakteri ve çevresinden bir bölümü göz önüne çıkartmak için
kullanılır, ama Joon-ho Bong'un Güney Kore'deki ilk seri cinayetlerin gerçek öyküsünü anlatan
Cinayet Günlüğü (Memories of Murder [Salinui chueok], 2003) filminden alınan bu örnekte,
bir katil tarafından kovalandığı korkusu içindeki bir kadın plan boyunca bilerek netlik alanı
dışında tutulup izleyicinin dikkati onun yerine çevresindeki ıssız koruya yöneltiliyor. Bu
alışılmadık ve hayli etkili teknik, katil kadına saldırmadan önce hem gerçek hem de mecazi
anlamda odaklanmayı insandan, yanıltıcı biçimde zararsız görünen koruluğa çeviriyor.
Bütünüyle netlik dışı olduğu halde kadını kompozisyonda üçte birler kuralına göre yerleştirerek
ve bir diz planı için doğru şekilde baş üstü boşluğu bırakarak dinamik bir çerçeve
oluşturulduğuna dikkat edin.
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BOY PLAN

Boy planı, çevrenin büyük bir bölümü içinde kişileri tam boy gösteren plandır. Bir boy
planında ana karakterlerden biri bulunabilir, ama yüzündeki duygusal ayrıntıları görebilmek
için fazla uzaktadır. Bu plan bedene ve onun yansıttığına yoğunlaşır. Tıpkı genel plan gibi boy
planı da genellikle izleyiciye olayın nerede geçeceğini göstermek için sahnenin başında tanıtım
planı olarak kullanılır. Boy planları bazen bir karakterin duygusunda veya dış görünüşünde
değişiklik yaparak, sahnenin başında oluşturulandan farklı bir dramatik ton sağlayan bir
kompozisyonla sahnenin sonunda da kullanılır. Bel planı gibi boy planının kompozisyonu da:
çevreyi ihmal ederek bir karakteri vurgulamak, çevrenin karakter üzerindeki önemini belirtmek,
ya da bir karakterle çevresindeki uzam arasında özel bir bağlantı kurmak amacıyla
oluşturulabilir. Geniş görüş alanıyla boy planı, simgesel planlar (çerçevedeki görsel unsurların
düzenlenişiyle karmaşık, çağrışımlı fikirler yansıtan planlar) için de çok uygundur. Bu planın
ölçeği, kişiler arasında güç dinamikleri yaratmak için yeteri kadar yere sahip olduğundan, grup
çekimleri için de elverişlidir. Boy planı çok sayıda ayrıntı ve görsel unsur içerebildiği için, daha
az bilgi aktaran öbür planlara göre doğal olarak daha uzun süre perdede kalır. Bu uzun süre,
izleyicinin görülecek her şeyi görmesine zaman tanır. Kurguda bel planı, göğüs planı ve baş
planı ile birlikte bağlandığında boy planı, genellikle izleyicinin duygusal etkilenimini basamak
basamak güçlendirmek için kullanılır; örneğin, bir sahne boy planları ve bel planlarıyla
sürdürülür, önemli bir şey olduğunda, göğüs planları ve baş planlarına geçilir. Bir başka seçenek
ise boy planları bir karakterin yüz ifadesini ortaya çıkarmak için elverişli olmadığından, baş
veya göğüs planlarında doğal olarak görebileceği duygusal ipuçlarını görmesini engelleyerek
izleyicinin duygusal coşkusunu sınırlamak için de kullanılabilir.
Sex Pistols grubunun basçısı Sid Vicious'la (Gary Oldman) grubun hayranlarından
Nancy Spungen (Chloe Webb) arasındaki karşılıklı yıkıcı ilişkiyi izleyen Alex Cox'ın biyografik filmi Sid and Nancy (1986), onları dünyalarına sinen uyuşturucu, alkol, şiddet ve
pisliğin içine yerleştiren boy planı ile anlatıyor. Onların punk yaşam tarzının değişik doğasını
ve romantik öyküsünü mükemmel yakalayan büyüleyici bir boy planından (aynı zamanda
kusursuz bir simgesel plan örneği) alınan aşağı sayfada gördüğünüz örnekte, pislik dolu
sokakta, düşüşleri yüksek kare çekimle yavaşlatılmış çöpler yukarıdan yağarken, yarı karaltı
görünümde aşkla öpüşüyorlar. Kompozisyon onları binaların arasında bir açıklığın önüne
yerleştirerek öne çıkmalarını sağlıyor, böylece davranışlarıyla (aşkla öpüşme) çevre arasındaki
çelişkiyi vurguluyor. Bu çarpıcı görüntü filmin afişlerinden birinde de kullanılmıştır.
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Neden başarılı?
Karakterler ve çevreleri arasındaki ilişkileri belirtmenin yanında boy planları,
kompozisyon içindeki yerleri ve görece boyutları aracılığıyla karakterler arasında anlatısal ve
içeriksel canlılık oluşturmak için de kullanılabilir. Bu planın görüntülediği geniş alan,
kompozisyonun kılavuz çizgilerinin Hitchcock kuralına, dengeli/dengesiz çerçevelere ve bu
ilişkileri kurmakta özellikle yararlı olan z ekseni boyunca uzamı sıkıştırıp açmaya yatkın
olmasını sağlar. Lana ve Andy Wachowski'nin The Matrix Reloaded (2003) filminden alınan
bu boy planında, insanlığı akıllı makinelerin egemenliğinden kurtaracak Kâhin Neo (Keanu
Reeves) ile "The Matrix" denen sanal gerçekliği idare eden bir program olan Ajan Smith (Hugo
Weaving) arasındaki dövüş başlamak üzere. Kompozisyondaki yerleştirme, bunun iki eşit
gücün düellosu olacağına işaret ederek sahnenin gerilimini ve dramatik çarpıcılığını artırıyor.
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Teknik düşünceler
Objektifler
Görüş alanı bütün geniş planlarda olduğu gibi, boy planında da bir karakterle
çevresindeki alan arasında ilişki kurabilir. Böylece anlatıda açıkça belirtilen veya yalnızca
planın kompozisyonunda üstü kapalı yansıtılan duygusal veya dramatik içerikler katabilir. Bu
yüzden odak uzunluğunun seçimi, izleyicinin karakter ve mekânla görsel bağlantı kurmasında
dramatik etkiler yaratabilir. Örneğin, bir geniş açı objektif, perspektifi çarpıtarak çevreyi
olduğundan daha geniş ve derin gösterebilir, böylece bir karakteri görsel olarak çevreden
koparabilir. Öte yandan bir teleobjektif, arka planı karakterin hemen arkasına, onu huzursuz
edecek kadar yakınına getirir ve ikisi arasında güçlü bir görsel bağ kurar. Unutmayın, iç
mekânda çekim yapıyorsanız, karakteri çerçevede tam boy görebilmek için gerekli kamerakonu mesafesini sağlayacak kadar yer bulamayacağınızdan, teleobjektif kullanma şansınız
olmayabilir. Hangi objektifi seçerseniz seçin, şunu aklınızdan çıkartmayın: İzleyicinin karakter
ile çevre arasında kuracağı bağlantıda, karakteri çerçevenin kompozisyonunda nereye
yerleştirdiğiniz de etkili olacaktır; bu yerleştirmeyle seçtiğiniz odak uzunluğu birbirlerine zıt
olmamalı, birbirlerini desteklemelidir.
Format
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Bir karakteri çerçeveye tam boy sığdırabilmek için gerekli kamera-konu mesafesinin
uzunluğu, amatör ve yarı profesyonel çoğu SD ve HD kameralardaki küçük objektiflerin zaten
var olan kısa alan derinliği sorununu daha da büyütür. Diyaframı sonuna kadar da açsanız, bu
formatlarla bu mesafeden çekim yaparken bulanık bir arka plan elde etmeniz fiilen imkânsızdır.
Önünüzdeki bir seçenek, kameranızın önüne 35 mm SLR fotoğraf makinesi objektiflerini
koyabilmenizi sağlayan 35 mm fotoğraf objektifi uyarlama takımı kullanmaktır. Ne var ki, bu
ara parçanın keseceği ışık için yapacağınız düzeltme, daha geniş bir alanı aydınlattığınız için
daha yakın ölçekli bir plandakine göre daha zor olabilir. Daha büyük boyutlu objektiflerinin
yapısından dolayı film formatlarında kısa alan derinliği elde etmek daha kolaydır; bunun
yanında aynı nedenden dolayı 35 mm filmde uzun alan derinliği yaratmak, 16 mm filme göre
daha zordur.
Işıklandırma
Boy planında karakterle çevre arasındaki ilişkiyi kontrol etmenin bir başka yolu da, alan
derinliğini ayarlayarak arka planda görülebilecek ayrıntı miktarını sınırlamaktır. Değişik
duyarlıklarda film kullanabiliyor ve ışıklandırmayı da kontrol edebiliyorsanız, objektifinizin
diyaframını ayarlayarak bunu kolayca yapabilirsiniz. Bunun bir yöntemi, çerçevede karakteri
tam boy görmeye devam ederek (aksi halde boy planı olmaz) kamerayı üzerindeki açık
diyaframlı teleobjektifle olabildiğince ona yaklaştırmaktır. Çekim dış mekânda güneş altında
yapılıyorsa, açık diyafram kullanabilmek için ışığı ND filtreyle (yoğunluk filtresi) kesmeniz
gerekir. İç mekânda çekim yapıyor ve uzun bir alan derinliği istiyorsanız, kapalı diyafram kullanabilmek için bol miktarda lamba yakmaya hazır olun. Kişilerin kameraya yakın oldukları halde
yine de tam boy göründükleri Sid and Nancy örneğindeki kısa alan derinliğine, bir de karşı
sayfadaki Michael Haneke'nin Saklı (Cache, 2005) filmindeki kişilerin kameraya uzak oldukları
büyük alan derinliğine bakın. Işıklandırma da kompozisyon içinde konunun öne çıkması, böylece izleyicinin bakışını üzerine çekmesinde özellikle önemlidir. Genel kural, karakteri
çevreden daha aydınlık olacak şekilde aydınlatmaktır, ama bazen Sid and Nancy örneğindeki
gibi tam tersine çevreyi aydınlık tutup karakterleri karaltı halinde bırakarak da aynı etkiyi elde
etmek mümkündür.
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Kuralları Yıkmak

Karakterleri tam boy görebilmek için gereldi uzaklık yüzünden boy planı, bazen bir
sahneye heyecan ve gerilim katmak için kullanılan davranış ve yüz ifadelerindeki ince
ayrıntıları ortaya çıkartmaya pek elverişli değildir. Michael Haneke'nin tam da üstüne oturan
adıyla Saklı (Cache, 2005) filminde, aniden birisi tarafından izlenmeye ve rahatsız edilmeye
başlamasının çocukken işlediği bir suça bağlı olduğunu sanan televizyon çalışanı Georges'un
(Daniel Auteuil) öyküsü anlatılıyor. Filmin son görüntüsü olan bu boy planında, Georges'un
oğlu Pierrot (Lester Makedonsky) ile tacizin arkasındaki kişi olabilecek adamın oğlunun (Walid
Afkir) konuştuklarını görüyoruz. Dağınık mizansen yüzünden önce onları fark etmek sonra da
aralarındaki ilişkinin gerçek doğasını anlamak zor oluyor. Film boyunca yinelenen bu teknik,
izleyicinin gizemi çözmesini ve öyküyü sonlandırmasını engelliyor.
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GENEL PLAN
Genel plan, bir mekânın boyutlarını belirtebileceğiniz kompozisyonlar yaratabilmenizi
sağlar. Çerçevede insanlar varsa, çok küçük boyuttadırlar ve çevrenin yanında önemsiz kalırlar.
Bazen genel planda insan bulunmaz; o zaman yalnızca mekân öne çıkartılır ve tanıtım planı
adını alır. Olayın nerede geçeceğini izleyiciye göstermek için sahneye tanıtım planıyla
başlamak genel uygulamadır. Başka bir kullanım yöntemi de, bir karakterin baş planında onun
gördüğü ama izleyicinin göremediği bir şeye tepkisini gösterdikten sonra aniden genci plana
geçip mekânın genişliği veya karakteri göstererek gerilim ve heyecanı artırmaktır (Spielberg'in
en sevdiği yöntem). Genel plan, uzamsal ilişkileri ve büyük savaş sahneleri gibi kalabalık insan
grupları arasındaki etkileşimleri göstermek için de çok uygundur. Bel planından çok yakın
plana kadarki ölçekler görsel bilgiyi bir kişi, hatta bir kişinin bir parçasıyla sınırlarken, genel
planda birçok karakter arasındaki ve onlarla çevreleri arasındaki görsel ilişkiyi gösterebilirsiniz.
Çerçevedeki görsel unsurların düzenlenmesinde üçte birler kuralı, dengeli/dengesiz kompozisyon, Hitchcock kuralı gibi kompozisyon ilkeleri özellikle yararlıdır. Genel planın geniş
görüş alanı çerçevede birçok görsel unsura yeteri kadar yer sağlayarak onun simgesel plan
olarak kullanılmasına da olanak verir. Bir mekânı ve çevresini görüntüleyebilmek için gerekli
kamera-konu mesafesinin fazla oluşu nedeniyle bu planlardaki alan derinliği genellikle uzundur. Bu ölçekteki bir planın içerdiği görsel bilgileri izleyicinin algılayıp sindirmesi için daha
uzun süre gerektiğinden, daha az bilgi içeren planlara göre perdede daha uzun süre kalması
gerektiğini de unutmayın. Çerçevede karakterler de varsa, genel planın kompozisyonu
genellikle izleyicinin onlarla çevrenin boyutlarını kıyaslamasına olanak verecek şekilde
düzenlenir. Bu yüzden kompozisyonda karakterlerin kolayca görülebilecek şekilde
yerleştirilmesi önemlidir.
Alain Resnais'nin gizemli filmi Geçen Yıl Marienbad'da (L'Annee Derniere â
Marienbad, 1961), aşağıda gördüğünüz gibi, unutulmaz bir görüntü oluşturmak için genel
planda kompozisyon ilkelerini ustaca kullanıyor. Filmdeki pek çok ilginç ve şaşırtıcı görsel
bilmeceden biri olan bu planda, gösterişli bir bahçenin geometrik biçimini öne çıkartan simetrik
bir kompozisyon var. Az sayıda karakter ortadaki yol üzerinde hareketsiz duruyor (tıpkı
çevrelerindeki heykeller gibi). Kapalı havada garip bir şekilde yola düşen gölgeleri (çerçevedeki öbür görsel unsurların oluşturduğu düzene aykırı olarak), filmin düşsel tonuna
gerçeküstü bir çeşni katıyor. Bu plandaki ana fikre yönelmek için gerekli tüm görsel unsurları
(bahçe, insanlar ve gökyüzü) ancak bir genel plan aynı anda içerebilirdi.
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Alain Resnais'nin Geçen Yıl Marienbad'da (L'Annee Derniere â Marienbad, 1961)
filmindeki bu genel plan, on yıllar boyunca izleyenlerin zihnini kurcaladı. Bahçenin, belki de
kaderin acımasızlığına işaret eden simetrik çerçevelenişini, kapalı havada gölgeleri tuhaf
şekilde düşen ziyaretçiler bozuyor.

Neden başarılı?
Bir mekânın boyutlarını vurgulayan geniş bir görüş alanını göstermek için genel plan
çok uygundur. Çerçeve içinde bir kişi varsa görüntüde çok küçük bir yer kaplar ve genellikle
boyutlar arasındaki zıtlığı izleyicinin kolayca görebileceği bir yere yerleştirilir. Genel plan,
olayın geçeceği mekânı izleyiciye tanıtmak için sahnenin başına konarak tanıtım planı olarak
da kullanılır. Francis Lawrence'ın Ben Efsaneyim (I am Legend, 2007) filmindeki bu genel
planda, 2009 yılında New York şehrindeki tüm insanları öldüren salgından geriye kalmış tek
kişi olan Robert Neville (Will Smith) normal bir güne başlarken görülüyor. Bu görüntüdeki
geniş görüş alanı, inanılmaz şekilde ıssızlaşmış (bilgisayarla üretilen görüntülerle
ıssızlaştırılmış (CGI- Computer-Generated Imagery)) Manhattan'daki Beşinci Caddeyi
dramatik bir biçimde gösteriyor. Bu genel plan, salgının neden olduğu sınırsız tahribatı ve
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şehirde kalmış tek canlı insan olarak Dr. Neville'in duyduğu yalnızlık ve yalıtılmışlık
duygusunu yansıtmak için düzenlenmiş birçok genel plandan biridir.

Teknik düşünceler
Objektifler
Genel plan çekimlerinde çok geniş görüş alanı sağlayan ve z ekseni üzerindeki konuların
boy ölçeklerini abartarak uzun alan derinliği oluşturan geniş açı objektiflerden yararlanılır. Z
ekseni üzerinde sıkıştırma istendiği zaman bazı kompozisyonlarda teleobjektif kullanmak da
mümkündür, ama bunlar görüş alanını daraltır, bu yüzden de genellikle genel planlara eşlik
eden z ekseni üzerindeki yaygın görünümü öne çıkartmakta fazla başarılı olamazlar. Bu planlar
çoğunlukla dış mekânda gündüz çekildiğinden, doğal olarak kapalı diyafram kullanılır. Çekim
için mekânın doğal ışığı, gece niyetine gündüz (Amerikan gecesi) veya gece niyetine
alacakaranlık seçeneklerinin kullanılmadığı durumlarda, gece dış çekimlerin ışıklandırması çok
pahalıdır. Daha açık diyaframla çalışmak istendiğinde ND filtreleri kullanmak mümkünse de,
bu planlar normalde büyük kamera-konu mesafesi gerektirir, bu da uzun alan derinliği oluşturur
(öte yandan, aynı düzlem üzerindeki nesnelerden çerçevenin bir yanındakini netleştirip öbür
yandakileri bulanıklaştırarak kısa alan derinliği yanılsaması oluşturan eğik netlemeli objektifler
de vardır). Amatör ve yarı profesyonel SD ve HD kameraların çoğundaki küçük format
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objektifleri kısa odak uzunlukları nedeniyle çok geniş çerçeveleri düzenlemeyi görece
kolaylaştırdıklarından, bu yönden doğal üstünlüğe sahiptir.
Format
Çerçeve içindeki görsel bilgilerin miktarına göre, bir kentin kalabalık caddesinde
dolaşan bir yığın taşıt ve yaya gibi çok küçük ayrıntılar içeren genel planlar için yüksek
çözünürlüklü formatlar (film ve HD kameraların üst düzeydekileri) daha uygundur. Düşük
çözünürlüklü formatlar (SD video ve basit HD kameralar gibi), hem düşük çözünürlükleri, hem
de formatlarının kayıt için kullandığı sıkıştırma işlemleri nedeniyle, ince ayrıntıları yansıtmakta
yetersiz kalacaklardır. Belirli bir plandaki çözünürlük ihtiyacı nedeniyle sinemacılar bazen
farklı formatları bir araya getirirler; örneğin, Fernando Meirelles ve Kâtia Lund, övgüyle
karşılanan Tanrı Kent (Cidade de Deus, 2002) filminde hem Süper 16 (oyuncuların yakın
planları için), hem de Süper 35 mm (gecekonduların genel planlarında) kullandılar.
Işıklandırma
Çok güçlü lambalar ve onları havaya kaldırmak için gereken vinçler kullanma
olanağınız yoksa, gece dış çekimlerde genel planlar çekemeyeceksiniz demektir. İyi
aydınlatılmış bazı açıkhava otoparkları gibi nadir yerlerde film veya sayısal videoyu pozlayacak
kadar güçlü çevre ışığını bulabilirsiniz. Yine de gece niyetine gündüz ve gece niyetine
alacakaranlık gibi gece dış çekim izlenimi yaratacak bazı seçenekler vardır. Ama bunlar, sizi
gökyüzünü görmekten kaçınmaya zorlayarak (aşırı aydınlık görünerek aldatmacayı hemen
açığa vuracak olan), çerçevelemenizi ciddi şekilde sınırlayabilirler. Genel planların çoğunluğu
dış mekânda gün ışığı altında çekilmiştir. Yine de bu, ışığı denetleyemeyeceğiniz anlamına
gelmez. Yapacağınız dikkatli bir planlama (hava raporlarını izleyerek ve yılın herhangi bir
zamanında dünyanın herhangi bir yerinde gölgelerin yön ve uzunluğunu önceden
kestirebilmenizi sağlayan bilgisayar programları kullanarak) ve mekân araştırması, mekân
hakkında anlamlı bir şey yansıtabilmesi için planın nasıl aydınlatılacağı konusunda karar
vermenize yardımcı olabilir. Bunun bir örneği, Zhang Yimou'nun Kırmızı Fenerler (Raise the
Red Lantern [Da Höng Denglöng Gâogâo Guâ], 1991- simgesel plan bölümünde) filminde
büyülü saatte yapılması gereken ve özenli bir planlama sonucunda gerçekleştirilen çekim, gün
ışığının bu andaki benzersiz niteliğinden yararlanarak sahneye güzellik ve hüzün katıyor.
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Kuralları Yıkmak

Kwon-taek Im'in Seopyeonje (1993) filmindeki bu genel planda Dong-Ho (Kyu-chul
Kim), anne babalan öldükten sonra onları büyüten gezgin Pansori şarkıcısı (Amerikan Blues
müziğine benzer geleneksel Kore müziği) zalimden kaçmadan önce kız kardeşi Song-hwa'ya
(Jung-hae Oh) son kez bakıyor. Im, öyküdeki bu dramatik anın altını kardeşlerin baş planlarıyla
çizmek yerine, yıllar sürecek bir ayrılığın habercisi olarak aralarında oluşmaya başlayan
mesafeyi vurgulamak için genel plan kullanıyor. Genel plan için geçerli kuralların çoğuna
uyulurken, ufuk çizgisi üçte birler kuralına aykırı biçimde bilinçli olarak çerçevenin çok
yukarısına taşınmış. Kuralın sağlayacağı uyum ve dengeden yoksun olan kompozisyon, bundan
kaynaklanan uyumsuzluk ve dengesizliği, ayrılmalarından dolayı karakterlerin hissettiği
tutarsızlığı ve kederi vurgulamak için kullanıyor.

Omuz Üstü Plan
Bu planlar, iki veya daha çok karakter arasında karşılıklı sahneler olduğunda veya bir
karakter bir şeye baktığında bolca kullanılır. Planın adı (Amorslu plan da denir), kameranın
karakterlerden birinin omuzunun arkasına yerleştirilmesinden kaynaklanır (omuz yerine kalça
gibi vücudun başka bölgeleri de kullanılabilir). Ön plandaki karakter görüntünün bir kısmını
örterken, karşısındakinin yüzü objektife dönüktür. Sırtı dönük olan kişinin çerçeveye alınması,
anakarakter ve arkasındaki fondan oluşan görüntüye bir ön plan katarak derinlik duygusu
yaratır. "Kirli tek" de denen omuz üstü planlar, bel planı, göğüs planı ve baş planı ölçeklerinde
uygulanır (daha geniş ölçeklerde de kullanılabilir). Karşılıklı konuşma durumunda
kompozisyonun odak noktası, yüzü kameraya dönük olan karakterdir. Baş planında olduğu gibi,
kamerayla karakter arasındaki uzaklık az olduğu için bu planlarda da genellikle alan derinliği
kısadır. Omuz üstü planlar, genellikle kamerayı öbür oyuncunun omuzu üstüne koyarak karşı
açıdan çekilen aynı ölçekteki eşleriyle kurgulanır. Kompozisyon, objektif, diyafram, odak
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uzunluğu, alan derinliği genellikle aynıdır ve kamera hemen her zaman 180 derece kuralına
göre yer değiştirir.

Bu plandaki görsel unsurların düzenlenişi, izleyiciye öyküye ait anlamlı noktaları
aktarabilecek birçok değişikliğe kendiliğinden olanak sağlar. Örneğin, sırtı kameraya dönük
karakterin kapladığı alan, bir sahnedeki hareketliliğin gücü konusunda etkili bir açıklama
oluşturabilir. Mike Nichols'ın Aşk Mevsimi (The Graduate, 1967) filmindeki örnekte Bayan
Robinson’ın omuzu çerçevede öyle büyük bir alanı dolduruyor ki, baştan çıkarmaya çalıştığı
zaten huzursuz bir yapıya sahip olan Ben’i görsel olarak iyice dar alana sıkıştırıyor (aynı
zamanda bu görüntü Hitchcock kuralının kusursuz bir örneği). Karşı açı planın kompozisyonu
bu örnektekiyle denk değil, alışılmış omuz üstü plan düzenlemesine daha yakın ve bu sahnede
savunmasız Ben’e karşı Bayan Robinson’ın egemenliğini iyice ortaya çıkarıyor. Omuz üstü
planı aynı zamanda kameranın bir karakteri hangi açıdan gördüğünü kontrol ederek izleyicinin
o karakterle özdeşleşme derecesini ayarlamak için de kullanılabilir. Kamera açısı orta plandaki
karakterin bakış açısına ne kadar yakın olursa, izleyicinin anakarakterle duygusal bağı ve
özdeşleşmesi o kadar güçlü olur. Aşk Mevsimi filminden alınan örnekte kamera öyle
yerleştirilmiş ki, önünde çıplak bir Bayan Robinson bulan Ben, neredeyse doğrudan kameraya
bakıyor. Bu açı, profilden gösteren bir açıya kıyasla, onun içine düştüğü kötü duruma sempati
yaratarak ve tepkisindeki huzursuzluğu daha da artırarak izleyicinin özdeşleşmesinde
olabilecek en yüksek seviyelerden birini sağlıyor. Bazen öyküdeki bu kilit anları vurgulamak
için omuz üstü planın karşılığında kompozisyon bilerek denkleştirilmez ve karşı açıda bir tekli
plan (kameraya sırtı dönük karakteri görüntüye almadan) kullanılır. Omuz üstü planı çok
kullanıldığı halde, bunun basmakalıp veya genel kullanım alışkanlığı olduğunu sanmamanız
gerekir; bütün planlar gibi, dikkatli ve tutarlı biçimde kullanıldığında, güçlü anlatım ifadeleri
oluşturma yeteneği taşır.
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Neden başarılı?
Omuz üstü planı, iki veya daha fazla karakter arasında güçlü bir ilişki kurmakta çok
etkili olabilir. Frank Dara- bont'un Esaretin Bedeli (The Shavvshank Redemption, 1994)
filminde Red (Morgan Freeman) ile Andy (Tim Robbins) arasındaki bu ilk karşılaşma, yeni
başlayan arkadaşlıklarının temellerini sağlam biçimde oluşturuyor. Bu omuz üstü planının karşı
açısı da genel kompozisyon, açı, odak uzunluğu ve alan derinliği yönlerinden tam çakışıyor.
Kameranın orta plandakilerin (Red ve karşı açısındaki Andy'nin) bakış açısına yakın oluşuna
ama ilk karşılaşmaları olduğu için çok fazla yaklaşmadığına dikkat edin. Bel planı yerine göğüs
planı kullanılması ve kısa alan derinliğinin arka plandaki hareketlilikten onları yalıtması da bu
iki karakter arasında özel bir dostluğun gelişmekte olduğu izlenimini güçlendiriyor.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Omuz üstü planı, çerçevenin ölçeğine, istenen kamera-konu mesafesine ve
anakarakterle arka plandaki karakter arasında yaratmak istediğiniz görünüşteki uzaklığa bağlı
olarak geniş açı, normal ve teleobjektiflerle çekilebilir. En geleneksel şekliyle omuz üstü planı
normal objektifle, kamerayı karakterlerden birinin hemen arkasına yerleştirerek çekilir. Kısa
kamera-konu mesafesi kısa alan derinliği oluşturduğu için yalnız anakarakter net yapılarak hem
ön, hem de arka plan bulanık bırakılır. Bunun dışındaki seçeneklerde, konular arasında z
eksenindeki mesafeleri abartmak (geniş açı kullanarak) veya onları birbirine yaklaştırmak
(teleobjektif kullanarak) amacıyla farklı odak uzunluğu seçilebilir. Özel durumlarda, hem ön
plandaki karakteri, hem de anakarak- teri net görmek isteyebilirsiniz; iç mekânda lamba ışığıyla
çalışırken bunu gerçekleştirmek neredeyse imkânsızdır. Bu durumda, aynı anda iki düzlemde
de netlik yapmanızı sağlayan bölünmüş alan diyoptrisi (bir objektifi çift odaklı hale getiren ek
bir mercek) kullanabilirsiniz. Bu etkiyi gerçekleştirecek bir başka özel objektif de, netliği x
ekseni doğrultusunda bir düzlem yerine z eksenine yakın bir çapraz düzlemde oluşturan eğik
netlemeli objektiftir. Bu objektifin kullanımı çok özenli bir mizansen gerektirir ve plan içinde
herhangi bir harekete çok katı kısıtlama getirir.
Format
Bu planın doğal olarak gerektirdiği kısa alan derinliğini, minik CCD algılayıcıları daha
büyük formatlardaki (çoğu pahalı HD kameralardaki 2/3 inçlik CCD yongalar, 16 mm ve 35
mm formatlar) denklerine kıyasla görece küçük olan ve geniş açılı objektifler kullanan amatör
ve yarı profesyonel video kameralarla elde etmek çok zordur. Bu yüzden kamera- konu
mesafesini azaltmak ve kısa alan derinliği elde edebilmek için SD ve HD kameralar
anakaraktere olabildiğince yakın yerleştirilmelidir. İç mekânlarda çalışırken diyafram açarak
kısa alan derinliği oluşturmak kolaydır, ama dış mekânda güneşli bir günde yanınızda ND filtre
bulundurmak veya SD ve HD kameraların ND ayarını kullanmak gerekir. Bir başka seçenek
de, video kameranızın objektifi önünde 35 mm SLR (değişebilir objektifli) fotoğraf makinesi
objektiflerini kullanmanıza olanak sağlayan 35 mm objektifi uyarlama takımı kullanmaktır.
Büyük boyutlu 35 mm fotoğraf formatı için tasarlanmış olan bu objektifler sizin kameranızın
objektifine göre daha uzun odaklıdır ve 35 mm film kamerasındakiyle aynı alan derinliğini
sağlar. Film kamerasıyla çekim yapıyorsanız, dış çekimlerde ışığa duyarlığı zayıf olan ve daha
açık diyafram kullanımını gerektiren yavaş emülsiyonları seçmek yerinde olur. ND filtreyi de
takınca, kısa alan derinliği kolayca elde edilir.
Işıklandırma
Objektifinizin odak uzunluğunu değiştirmek alan derinliğini ayarlamanıza yardımcı
olurken, planınızın kompozisyonunu da etkileyecektir. Kompozisyonunuzu bozmadan alan
derinliğini kontrol etmenin en etkili yolu, diyafram ayarıdır. Bu da, filminize veya SD ya da
HD kameranızın CCD algılayıcısına ulaşan ışığı denetlemeniz gerekiyor demektir. İç mekânda
lamba ışığıyla çalışırken kolayca açık diyafram kullanabildiğiniz için, omuz üstü planlarına
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genel olarak eşlik eden kısa alan derinliğini oluşturmak sorun olmaz (zaten muhtemelen çok
kısa bir kamera-konu mesafesi kullanıyor olmanız da size yardımcı olacaktır). Ama dış
mekânlarda çalışmak, güneş ışığı-nın yoğunluğu nedeniyle kapalı diyaframlar kullanmanızı
gerektirecek bu da sorun yaratacaktır. Bunun için yanınızda mutlaka ND yoğunluk filtreleri
bulunmalıdır.

Kuralları Yıkmak

Matteo Garrone'nin Gomorra (2008) filminde karşı açılarıyla uyuşmayan birçok omuz
üstü planı var ve bunlarda netlik ön plandakine yapılarak kamera karşısındaki karakter bilinçli
olarak bulanık bırakılıyor. Omuz üstü planının geleneksel kompozisyon ve kullanımındaki bu
yapıbozum, filmdeki Napoli kökenli mafya Camorra'nın yaptığı ve yaptırdığı karanlık işler
hakkında güçlü bir tutarsızlık ve kötülüğü önceden sezme duygusu katıyor. Yukarıdaki planda
Haute Couture terzisi Pasquale (solda, Salvatore Cantalupo), Camorra'nın himayesindeki
firmalarla rekabet eden Çinli konfeksiyon işçilerini eğitmek için bir anlaşma yaparak hayatını
büyük tehlikeye atıyor.
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STÜDYO UYGULAMALARI 11. HAFTA
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TANITIM PLANI
Tanıtım planı, daha sonra olayın geçeceği mekânı genellikle boy planı veya genel plan
ölçeğinde gösteren bir plandır. Bu planlar genellikle hareket veya konuşma sahnelerinin başında
yer alarak onları bir mekâna yerleştirir, ama bazen bir sahnenin (iç veya dış mekân olabilir)
sonundaki çözüm bölümüne yerleştirilerek açıklayıcı veya umulmadık bir bağlam oluştururlar.
Planların bu basit birleşimi (dış tanıtım planının peşinden gelen bir dramatik sahne), sinema
tarihinin ilk dönemlerinden beri kullanılan güçlü bir sinemasal gelenektir. Bir tanıtım planından
hemen sonra gelen bir sahne gerçekte nerede çekilmiş olursa olsun, izleyicinin zihninde,
tanıtılan mekânda çekilmiş kabul edüir. Çoğu durumda tanıtım planından sonra gelen sahneler,
yapım açısından ekonomik ve lojistik yönden daha elverişli mekânlarda gerçekleştirilir. Bir
karakterin, izleyicinin henüz görmediği bir yere gelişinin ardına bağlanan tanıtım planı, geniş
görüş alanıyla mekânın tümünü göstererek açıklama işlevi de görebilir. Bir tanıtım planının
kompozisyonu, mekân hakkında bir özellik veya bir karakterle ilişki, ya da sinemacının dünya
görüşünü yansıtan tematik bir çağrışım içermelidir. Bu yüzden, her mekân için bir tanıtım planı
gerekli değildir. Bir öyküde içinde yalnızca birkaç küçük olay geçtiği için ihtiyaç duyulan
mekânlar olabilir, ama bir karakter hakkında açıklama işlevi yapmazlar veya öykü için bağlam
oluşturmazlar. Bunlara tanıtım planı koymak, öykünün akışını gereksiz yere durdurmak olur.
Dış mekânda güneş ışığı altında tanıtım planı çekerken belirli bir atmosferi oluşturmak için ışık
ve kompozisyonda çok az denetime sahip olduğunun düşünülmesi, çok yaygın bir hatadır;
çünkü durum öyle değildir. Çekim için günün doğru saatini bekleyerek ışığı kontrol altında
tutabilirsiniz. Plan ölçeğinin büyüklüğü nedeniyle biraz daha zor olmakla birlikte, kamerayı
koyacağınız en uygun yeri bulmak için biraz zaman harcayarak kompozisyon da isteğinize
uygun hale gelebilir. Çerçevede tanıtılan mekânla çevresinde görülen alan arasında bir görsel
ilişki geliştirmek, faydalı bir yöntemdir. Çerçevedeki görsel unsurların dikkatli şekilde
düzenlenmesiyle bir mekân, öykünün gerektirdiği gibi heybetli ve egemen, ya da zararsız ve
sıradan bir yer gibi gösterilebilir.
Bu tekniğin iyi bir örneği, Stanley Kubrick'in Cinnet (The Shining, 1980) filmindeki bir
dizi tanıtım planında görülebilir. Öykü ilerledikçe boş otel, tanıtım planlarındaki kartpostal
manzarası hoşluğundaki mekândan yavaş yavaş metruk ve itici bir yere dönüşüyor, tıpkı
doğaüstü güçlere yavaş yavaş yenik düşen Jack'in (Jack Nicholson) ailesini öldürme isteğine
kapılması gibi. Nerede konumlandırdığınıza veya ne tür bir mekân yaratmak istediğinize
bakmaksızın, bir mekân hakkında özel bir izlenim yansıtması için planın kompozisyonunu
kontrol etmenin her zaman bir yolu vardır. Bu konudaki en önemli adım, değişik günlerde ve
günün değişik saatlerinde yoğun mekân gözlemi yapmaktır. Böylece bir zaman çizelgesi
yardımıyla tanıtmak istediğiniz mekânın görünümünde olabildiğince kontrol sahibi olursunuz.
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Cinnet (The Shining, 1980) filminde Stanley Kubrick, Overlook Otel'in bir dizi tanıtım
planını, Jack Torrance'ın (Jack Nicholson) yavaş yavaş ailesinden kopuşuyla, cinnet ve cinayete
kaymasının görsel bir habercisi gibi kullanıyor.
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Neden Başarılı?
Alfonso Cuarön'un Son Umut (Children of Men, 2006) filmi, 2027 yılında bir virüs
yüzünden tüm insanlık kısırlaştıktan sonra dünyada neler olduğunu anlatıyor. Bu tanıtım
planında Theo (Clive Owen), nüfuzlu yeğeni Nigel'in (Danny Huston) müdür olarak çalıştığı
"Ark of the Arts" binasına geliyor. Bu filmde çizilen korku ve endişe dolu berbat gelecekte bu
bina, dünyaya hâkim olan karmaşa ve anarşiden korunabilmiş birkaç kanun ve nizam
noktasından birini temsil ediyor. Bundan dolayı planın kompozisyonu bu binanın önemini
(çerçevenin tam ortasında), ne kadar iyi korunduğunu (ön plandaki kontrol noktası ve askeri
muhafızlar), ne kadar soğuk ve düşmanca göründüğünü (binayı bir sanayi bölgesi gibi
görünecek şekilde çerçeveleyerek) vurgulayacak şekilde tasarlanmış. Bu tanıtım planı, filmde
gösterilen geleceğin defalarca altı çizilen iki özelliği tehlike ve gerilimi başarıyla yansıtıyor.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Seçeceğiniz odak uzunluğu, mekânın vurgulanacak, çarpıtılacak veya gizlenecek görsel
özelliğine bağlı olacağından her tür objektif kullanılabilir. Örneğin, etkileyici görünmesi için
bir binayı alt açıdan çekerken bir geniş açı objektif kullanıp yüksekliğini abartabilirsiniz. Aynı
bina, yanındaki öbür binaları da çerçeveye alacak bir açıdan teleobjektifle çekilerek mütevazı
ve sıradan gösterilebilir. Tanıtılan mekân film boyunca birden çok kez görüntülenecekse, öykü
ilerledikçe bunlar için farklı objektifler ve kompozisyonlar bile seçebilirsiniz. Böylece
anlatımın tonu, havası veya etkisindeki değişimleri yansıtabilir ve izleyicinin onu nasıl görmesi
gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu planlarda genellikle boy planı veya genel plan ölçekleri
kullanıldığından, görece uzak mesafeden kapalı diyaframla çalışmak zorunda kalacağınız için
dış gün çekimlerinde alan derinliğini düzenlemek, ND yoğunluk filtresi kullanıyor olsanız bile,
zor olacaktır. Bu koşullar altında kısa alan derinliği elde etmenin tek yolu, yalnızca çerçevenizin
dar bir alanını net yapabilmenizi sağlayan eğik netlemeli objektif kullanmaktır. Ne yazık ki bu
objektifler bazı formatlarla, özellikle de basit HD kameralarla uyumlu değildir.
Format
Tanıtım planı çerçevede pek çok küçük görsel ayrıntı içerebilir. Bu ayrıntılar öykü için
önem taşıyorsa, görüntüde greni azaltıp genel netliği artırmak için olabildiğince yavaş (düşük
duyarlıklı) ham film kullanmayı seçmelisiniz. Çekimi S16 mm ile yapıp pozitif kopyaları 35
mm filme büyüte- cekseniz, bu özellikle önemlidir. 35 mm filmle çekerken bile sinemacıların
kullandığı genel bir uygulama, çekim sırasında hafifçe aşırı pozlayıp (genellikle 1/3 diyafram
kadar) sonra banyo sırasında süreyi uygun oranda kısaltmaktır. Bu işlem hem daha koyu
siyahlar yaratır, hem de greni azaltır. HD ile çekiyorsanız ve çok sayıda görsel ayrıntı önemliyse
ayrıca kameranızda değişik çekim seçenekleri de varsa, tanıtım planlarını en yüksek
çözünürlükle (720p yerine 1080i veya 1080p) yapmak, aynı zamanda görüntü niteliğini
korumak için de netlik yükseltme ayarını en düşükte tutmak tercih edilmelidir.
Işıklandırma
Dış mekânda çekim yaparken ışığı kontrol etmek daha zordur, ama imkânsız değildir.
Örneğin, hava raporlarına bakarak belirli bir etki elde etmek için hangi gün çalışacağınızı
belirleyebilirsiniz. Belirli bir yerde, yılın belirli bir zamanında güneşin konumunu
öngörebilmenizi sağlayan klinometre (eğimölçer) adlı aleti kullanarak, belirli bir yönden
gelerek tanıtacağınız mekânın özel bir dokusunu ortaya çıkartan veya gizleyen güneş ışıklarının
günün hangi saatine denk geldiğini öğrenebilirsiniz. Tanıtım planını gece çekmek, büyük güçte
lambaları ve onları yükseltmek için gerekli vinç veya kuleleri kiralayacak bir bütçeniz yoksa,
mekânın kendi aydınlatma olanaklarına bağlıdır. Bunun yanında, özellikle ışıklı pencereler,
sokak lambaları, araba farları gibi aydınlatma kaynakları olan mekânlarda, getireceği zaman
sınırlamasına uymak koşuluyla, gece niyetine alacakaranlıkta çekim yapmak da bir başka
seçenektir. Belirli bir havayı yansıtmak için gereken doğru görünümü elde etmek, zaman ve
sabır gerektirir, ama yapım sonrasına olabildiğince az iş bırakarak istenen etkiyi kamerada
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sağlamak, her zaman daha iyidir. Gördüğünüz gibi, bir tanıtım planı çekmek, hızla karmaşık
bir mesele haline gelebilir. Ama öykünüz için inanılmaz derecede önemli olduğundan
filminizin başkarakterleriyle çalışırken gösterdiğiniz özeni göstermeniz gerekir. Unutmayın, bir
tanıtım planı sadece olayın geçeceği mekânı göstermenin ötesinde de birçok şey yansıtabilir,
bu yüzden onlara önem verin.

Kuralları yıkmak

Yönetmen Lars Voıı Trier, Dogville (2003) filminin açılışında kullandığı bu tanıtım
planının getirdiği öyküsel yansımalardan akıllıca faydalanıyor. Filmin geri kalanı gibi bu plan
da aynı anda kendisiyle ilişkili geleneklere hem uyuyor, hem de onları yıkıyor. Hem gerçek,
fiziksel (çeşitli mobilyaları, karakterleri, tebeşirle çizilmiş sınırları olan bir dekor), hem de
planda görülmeyen ve öyküyü izleyebilmek için izleyicinin hayalinde canlandırması gereken
doğaötesi (Rocky dağları yakınındaki küçük Dogville kasabası) bir mekânı tanıtıyor. Brecht'in
"yabancılaştırma etkisi"nin bu ender sinemasal örneği, izleyicinin anlatıdan çok olayları daha
bilinçli ve eleştirel izlemesi için öyküye duygusal olarak katılmasını engellemeyi amaçlıyor.
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ÖZNEL PLAN
Öznel plan, izleyicide olayı sanki bir karakterin gözünden izliyormuş duygusu
uyandıran tek plan türüdür. Sinema dili geliştikçe, izleyicinin bir karakterin duygusal veya
ruhsal durumuyla özdeşleşebilmesini sağlayacak bir takım kurallar da gelişti (bakış açısı planı,
düş ve hayal sahneleri, tepki planları gibi). Ama bunların hiçbiri, izleyicinin bir karakterin
yerine geçerek gelişen olayları kendi gözüyle görüyormuşçasına izlemesini, plan boyunca
olayların bir parçası olmasını sağlayamaz. Öznel plan bunu belirli bir karakterin öznel bakış
açısını taklit eden kompozisyonlar, mizansenler ve görüntü hileleri aracılığıyla gerçekleştirir.
Bir öznel planın kompozisyonu dikkatle ayarlanarak karakterin hem fiziksel görünümünün
özelliklerini, hem de duygusal ve ruhsal öznelliğini yansıtacak şekilde düzenlenebilir. Öznel
planın en çarpıcı özelliklerinden birisi, öbür karakterlerin objektife bakarak, onunla konuşarak,
hatta kamerayla fiziksel temas kurarak izleyiciyle doğrudan etkileşimine olanak tanımasıdır.
Bu etkileşim son derece güçlü olabilir, ancak aynı zamanda olayları görünmeyen üçüncü bir
kişi açısından izlemenin güvenliğine alışmış izleyiciyi rahatsız etme gücü de vardır. Öznel
planlar uzun süreli kullanılacak olursa, izleyicinin öznelliğini paylaştığı karakterle
özdeşleşmek-te zorlanması ve giderek öyküden kopması tehlikesi taşır. Bu kopma, normal
olarak bir karakterin duygusal cevabını ortaya koyan tepki planlarının eksikliğinden
kaynaklanır. Bir karakterin gözlerinin içine bakma becerisi olmayan izleyici, yaşadığı
deneyimle ne hissedeceği ve nasıl tepki göstereceği konusunda kararsız bırakılır, anlatıda
berraklık duygusunun yitmesine yol açan belirsizliğe yöneltilir. Bu yüzden öznel planlar ancak
çok özel koşullar altında, özellikle izleyicinin bir karakterin yerine konması bir sahnenin
dramatik çarpıcılığını artıracaksa veya olayı bir karakterin gözüyle görmeleri, onlara başka tür
bir planla sağlanamayacak bir kavrama olanağı verecekse, o zaman da yalnızca kısa sürelerle
kullanılmalıdır.
Öznel planın kompozisyonu ve görünümü, belirli bir ruhsal veya fiziksel öznelliği
göstermek için kullanılan görsel eğretilemeye göre değişir. Örneğin, felçli bir karakterin
öznelliği ne olabilir? Onun gözünden dünya nasıl görünür? Jonathan Demme Kuzuların
Sessizliği (The Silence of the Lambs, 1991) filminde öznel planları, anlatının önemli anlarında
Clarice Starling (Jodie Foster) Doktor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ve diğer kilit
karakterlerle özel görüşmeler yaparken bu şekilde kullanıyor. Soldaki örnekte Lecter, aynı
sahnenin önceki planlarında aralarında aslında metrelerce mesafe olduğu görüldüğü halde,
Clarice'e (ve izleyiciye) tahammül edilemeyecek derecede yakın görünüyor. Öznel plan, önemli
bir çocukluk anısını ortaya çıkartması için Clarice'i kesin ve açık bir tavırla zorlarken, Lecter'ın
ne kadar etkileyici ve tehditkâr olduğunu görselleştiriyor.
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Neden başarılı?
Öznel plan, izleyicinin olayı bir karakter açısından yaşayabilmesini sağlayan tek plan
türüdür. Bu tür planlarda karakterler kamerayla etkileşim kurarak ona bakar, onunla konuşur,
hatta ona dokunurlar. Bu planın kompozisyonu, kişinin olayı gördüğü görüş açısını
yansıtmalıdır. Bir karakterin belirli bir öznelliğine ilişkin fiziksel, duygusal ve ruhsal
niteliklerini görselleştirebilmek için odak uzunluğu, kamera hareketi, kompozisyon ve farklı
görüntü düzenleme yöntemleri kullanılabilir. Julian Schnabel'in Kelebek ve Dalgıç (Le
Scaphandre et le Papillon, 2007) filmi, 42 yaşında felç olan Jean-Do (Mathieu Almaric) için
yaşamın nasıl olduğunu izleyiciye duyumsatmak amacıyla çok sayıda öznel plan kullanıyor.
Görece az sayıdaki tepki planları, henüz bozulmamış bilincinin dış sesiyle bütünlenerek
izleyicinin duruma yakınlık duymasını sağlıyor. Plan kompozisyonları, eşi Celine'in
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(Emmanuelle Seigner) ziyareti sırasındaki örnekte de görüldüğü gibi, felçli hastanın öznelliğini
taklit edecek biçimde düzenlenmiş.

Teknik düşünceler
Objektifler
Bir karakterin görüş açısını taklit etmek için en uygun seçimin normal objektif olduğu
apaçık görünse de, bu her zaman doğru değildir. Planda kamera hareketi (öznel plan için genel
yöntem) olup olmadığı, varsa, ne tür bir kamera hareketi olacağı gibi başka etkenler de
düşünülmelidir. Örneğin, kamerada titremeyi gizlemek istiyorsanız, geniş açı objektif uygun
olacaktır. Kamera kaydırma arabası (şaryo, doli) veya Stedikam üzerindeyse, daha uzun odaklı
objektifler de kullanılabilir. Objektif seçimi, gösterilen öznelliğin görsel bir eğretilemeyle
iletilecek fiziksel, duygusal ve/veya ruhsal özelliğine göre de olabilir. Gözleri iyi görmeyen
birini taklit etmek için eğik netlemeli objektif, ya da bir karakterin özel bir nesne veya kişi
tarafından hedef alındığını belirtmek için görüş alanını daraltan teleobjektif kullanabilirsiniz.
Bazı kullanımlar (birisinin uyuşturucu etkisinde olduğunu göstermek için "balık gözü" objektif
kullanmak, ya da sarhoş olduğunu vurgulamak için görüntüyü ikileme gibi) öbürlerine göre
daha yerleşik olsa da, unutmayın ki her film bir dereceye kadar kendi görsel sözlüğünü yaratır.
Bu yüzden, kendi görsel eğretilemelerinizi çekinmeden uygulayın.
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Format
Öznel planlarda çoğu zaman kamera hareketi vardır. Arabada, sehpa üzerindeki
kameranın oturaklı görüntüleriyle fark oluşturmak ve gerçek bir kişinin hareketini daha iyi taklit
edebilmek için kamera genellikle elde kullanılır, ama öznel plan için araba veya stedikamın
kullanıldığı pek çok film de vardır. Eğer elde kullanılacaksa, küçük ve hafif kameralar, hatta
kurguda iç içe kullanılacak değişik formatlar tercih edilmelidir (örneğin çekim formatı 35 mm
ise, öznel plan sekansları düşük duyarlıktaki film ile Süper 16 mm çekilip 35 mm filme
büyütülebilir, hatta HD ile çekip sonra 35 mm filme aktarılabilir). Öznelliği taklit etmeye
yönelik kamera hareketinin karmaşıklığı ve görsel yöntemin gerekleri, planı oluşturmak için
gereken malzemeyi belirleyecektir. Bu durumu, Aleksandr Sokurov'un 300 yıllık Rusya tarihini
içeren Hermitage Müzesi içinde çektiği Russiarı Ark (2002) filminden daha iyi yansıtan başka
bir örnek yoktur. Bu film, Stedikam üzerinde HD kamerayla çekilen 91 dakikalık tek bir öznel
plandan oluşuyor (plan-sekans bölümünde göreceğiz).
Işıklandırma
Öznel planda kamera hareketi varsa, lambaları yerleştirirken bunu hesaba katmak
gerekir. Hareketli kameranın yarattığı dinamik çerçeve, lambaların görüntüye girmeden
konabileceği yerleri çok sınırlandırır ve çoğu durumda, özellikle gece iç mekânlarda, sinemaya
özgü lambaları kullanmanız olanaksız hale gelebilir. Böyle durumlarda, içlerine yüksek güçte
ampuller konmuş ve ışığını denetlemek için reosta tablosuna bağlanmış dekor içi ışık kaynakları
(belirli bir dekorun parçası olduğu için çerçevede görülebilen masa lambaları gibi) kullanmak
iyi bir çözümdür. Bu ışıklandırma yönteminin bir sakıncası, planda ne kadar göründüklerine
bağlı olarak, çok sayıda dekor içi lambaya gerek duyabilmenizdir. İç mekân gündüz
çekimlerinde bir seçenek, mekânı, gerekçeli ışık oluşturabilmek için pencere dışından içeri
yöneltilen büyük lambalarla aydınlatmaktır. Böylece kamera hemen her yerde dolaşabilme
özgürlüğüne sahip olur. Zemin katta bir mekân seçerseniz, lambaları ikinci veya üçüncü kattaki
setin pencerelerine kadar yükseltmek için gerekecek vinç ya da kuleye kira parası ödemekten
ve daha birçok dertten kurtulursunuz. Dış gece çekimleri genellikle alacakaranlık saatte, bol
mekân ışıklarıyla aydınlanmış bir yerde yapılır, ya da daha pahalı yol olan kule üstüne veya
vinçlere yerleştirilmiş büyük lambalar kullanılır.
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Kuralları Yıkmak

Spike Jonze'un mükemmel gerçeküstü filmi John Malkovich Olmak (Being John
Malkovich, 1999), kenarları maskelenmiş öznel planlar kullanıyor. Bu planlar izleyiciye, bir
dosya dolabının arkasında beynine açılan gizli bir tünel keşfedildikten sonra John H.
Malkovich'in (John G. Malkovich) yaşamını yalnız onun görüş açısından değil, bilincinden de
izleme olanağı veriyor. Örnekteki planda Maxine (Catherine Keener), şaşkına dönmüş
Malkovich'i baştan çıkartırken, Lotte (Cameron Diaz) de tünelin içinden olayı izliyor. Öznel
planın bu özel kullanımı, eşsiz bir örnek oluşturuyor çünkü izleyici olayı tek değil, aynı anda
iki kişinin öznelliğinde yaşıyor: Malkovich'in sesini duyarken, aynı anda Lotte'niıı de sesini
duyuyoruz. Karakterler arasındaki fiziksel etkileşim, görüntü yönetmeninin kullandığı usta işi
bir kamera parçasıyla sağlanıyor.
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İKİLİ PLAN
Adından da anlaşıldığı gibi, bir kompozisyonda iki karakterin birden görüntülendiği
planlara ikili plan denir. İkili planlar genellikle diz planı, bel planı ve göğüs planı ölçeklerinde
çerçevelenir. Aslında iki kişinin göründüğü tüm planlara teknik açıdan ikili plan denebilir. İkili
plan en çok iki kişi arasındaki konuşmanın ana (master) planını çekmek için kullanılır. Bütünü
ikili plan veyahut konuşmanın dramatik eğrisini biçimlendirmek için öbür ölçeklerdeki
planlarla iç içe bağlanmış olarak kurgulanır. İkili planda karakterlerin mizanseni, aralarındaki
ilişkinin özellikleri hakkında güçlü anlatım ipuçları verebilir. Bu durum, grup planı gibi birden
çok karakterin göründüğü tüm planlar için geçerlidir. Ama ikili planlar için özellikle önemlidir,
çünkü bir kompozisyonda yalnız iki karakterin görülmesi, hemen aralarında bir ilişki olduğu
düşüncesini uyandırır, izleyicinin onları karşılaştırmasına ve kıyaslamasına yol açar.
Örneğin, kompozisyonda Hitchcock kuralını uygulayıp bir karakterin çerçevede daha
çok yer kaplamasını sağlayarak onun daha güçlü olduğunu, öbürü üzerinde hâkimiyet
kurduğunu ya da kendine olan güvenini vurgulayabilirsiniz. Çerçeve bel veya boy planı
ölçeğindeyse, karakterlerin beden dili de aralarındaki ilişkinin özelliklerini vurgulamak için
kullanılabilir. Bir konuşmanın bütününü ikili planda hiç kesmeden göstermek konusunda dikkat
edilmesi gereken bir nokta, kimin konuştuğuna veya oyunlarına göre dikkatini birinden öbürüne
çeviren izleyicinin kendiliğinden sahneyi "kurgulamaya" başlayacağıdır. Önemsiz bir ayrım
gibi gözükse de, izleyicinin öyküye olan ilgisi üzerinde ciddi etkileri olabilir. Önemli bir şey
olacağını duyumsatmak için giderek yaklaşan planlar kullandığınızda izleyici edilgen kalacaktır
çünkü planların kurgulanan gelişimi ona sahnenin içeriğini açıklamaktadır. Kurgu
kullanılmayıp da kompozisyon durağan kaldığında, izleyici harekete geçip sahnenin dramatik
amacını çözebilmek için sürekli ipuçları arayacaktır (ufuk açan sinema kuramcısı Andre Bazin
in "mizansenin estetiği" dediği şey).
Jim Jarmusch, Mystery Train (1989) filminin "Far From Yokohama" bölümünde bu
planı kullanıyor. Öyküde, genç bir Japon çiftin (Masatoshi Nagase ve Youki Kudoh) blues ve
rock & roll'un Tennessee Memphis'deki tarihi yerlerini ziyaretleri anlatılıyor. Bu bölüm
neredeyse tümüyle ikili planlardan oluşuyor. Böylece hem aralarındaki derin bağlılık
(zamanlarının çoğunu kavga ederek geçirseler de), hem de değişik bir ülkede iki yabancı olarak
paylaştıkları yalnızlık duygusu vurgulanıyor. Öykülerini anlatmak için elverişli görüş açısı ve
baş planları yerine ağırlıklı olarak ikili planlar kullanıldığından, ilişkilerinin gerçek yapısı
hareketleri ve davranışlarıyla yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Jim Jarmusch, Mystery Train (1989) filmindeki "Far From Yokohama" bölümünde
çoğunlukla ikili planlar kullanıyor, böylece müzik merkezi Tennessee Memphis'e müzikal bir
hac ziyareti yapan Jun (Masatoshi Nagase) ile Mitsuko (Youki Kudoh) arasındaki güçlü ilişkiyi
duyumsatıyor.
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Neden başarılı?
Birden fazla karakterin olduğu öbür planlar gibi ikili plan da beden dili, mizansen ve
planın kompozisyonu aracılığıyla, ilişkinin gücünü ortaya çıkarmanızı sağlar. İçinde yalnız iki
karakter olduğundan, ikili plan kullanımı onların arasında öyküsel bir bağ olduğunu da belirtir.
Bir tecavüzcüyü öldürdükten sonra aranan kaçaklar konumuna düşen iki kadının öyküsünü
anlatan Ridley Scott'ın Thelma ve Louise (Thelma & Louise, 1991) filminden alınan bu ikili
plan, birlikte sürdürdükleri yaşamın sonucunda oluşturdukları yeni ilişkiyi tanıtmak için
kullanılıyor. Bu ikili planın kullanıldığı anda erkeklere güvenmeyen, yaralı bir geçmişe sahip
garson Louise ve baskıcı bir kocanın ürkek karısı Thelma, filmdeki bir karakterin ifadesiyle,
"lanet olası kaltaklar"a dönüşmüştür. Beden dillerinden çerçeve içindeki yerlerine kadar her
bakımdan, bu plandaki kompozisyon içine düştükleri durumun onları ne hale getirdiğini
göstermeye yönelik.
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Teknik düşünceler
Objektifler
İkili plan çok çeşitli ölçeklerde olabileceği için (göğüs planından genel plana kadar),
odak uzunluğu seçiminizi öykünüzün özel gerekleri belirleyecektir. İzleyicinin karakterler
arasında ne tür bir ilişki algılamasını istediğinize bağlı olarak z ekseni üzerinde ikisi arasındaki
uzaklığı olduğundan az göstermek için bir teleobjektif, ya da bu uzaklığı artırmak için bir geniş
açı objektif kullanabilirsiniz. İkili planda çevreden oldukça büyük bir bölüm çerçeveye
giriyorsa, karakterlerle mekân arasındaki uzamsal ilişkiyi etkileyecek bir odak uzunluğu da
seçebilirsiniz. Çerçeveye çevreden az şeyin girdiği Mystery Train le (bölüm başında) çevrenin
büyük ölçüde göründüğü Thelma ve Louise (önceki sayfada) örneklerinde karakterle-rin ve
çevrelerinin nasıl farklı biçimlerde tanımlandığına bakın. Bu örneklerde odak uzunluğu ve
kamera-konu mesafesi, planın kompozisyonunda görüş alanını ayarlamak için seçilmiş.
Böylece dramatik vurgu öykünün gerektirdiği şekilde yalnızca karakterlere veya hem
karakterlere hem de çevreye yöneltiliyor.
Format
Film yerine SD ve yarı profesyonel HD formatlarla çalışmanın başlıca iki sakıncası
(CCD algılayıcılarının düşük duyarlığı ve kısa alan derinliği oluşturmadaki genel zafiyetleri),
ikili plan gibi görüntüde çok unsur içeren planlarda özellikle kısıtlayıcı olmalarıdır. Thelma ve
Louise örneğinde görülen kompozisyonu ve alan derinliğini hemen tüm sayısal kameralarla
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oluşturmak mümkünken, Mystery Train örneğindeki çerçeveleme ve alan derinliğinin benzerini
ancak tam profesyonel bir HD ya da önüne 35 mm objektif uyarlama takımı konmuş yarı
profesyonel kamerayla elde edebilirsiniz. Ama bu sizin cesaretinizi kırarak bir formatın
sınırlamalarını görsel stratejinize katmanızı engellemesin. Tam tersine, onlardan yararlanmayı
ve kendi çıkarınıza kullanmayı öğrenin.
Işıklandırma
Bir ikili plan en az iki karakteri ve bir parça da arka plandaki çevreden bölümü
görüntüler. Genellikle karakterler, çerçevedeki her şeyden biraz daha aydınlık olup öne çıkacak
şekilde ışıklandırılır. İkili planda karakterlerin arka plandan ne kadar daha aydınlık olduklarını
kontrol altında tutmak, bir anlatı yöntemi gibi kullanılabilir. Arka plan, karakterlerden çok daha
karanlık tutulursa karakterlerle arka plan arasında bir ilişki kurmak zorlaşır (Mystery Train
örneğinde olduğu gibi). Buna karşın arka plan, aralarında olan ilişkinin altı çizilerek karakterler
kadar, hatta onlardan daha da önemli olduğu algılanacak şekilde aydınlatılabilir. Örneğin
Thelma ve Louise örneğinde arka plan en az karakterler kadar aydınlık, buna karşın karşı
sayfadaki Paris, Texas (Wim Wenders, 1984) filminden alınan ikili plan, her iki karakterden de
daha aydınlık bir arka plan gösteriyor. Işıklandırma, alan derinliğini düzenleyerek çerçevedeki
unsurlardan hangisinin net hangisinin bulanık olacağını kontrol etmek için de kullanılabilir.
Kısa alan derinliği oluşturan açık diyafram kullanarak ikili planda arka planın netlik alanı
dışında kalmasını, ya da uzun alan derinliği yaratan kapalı diyaframla onun da açık seçik
görünmesini sağlayabilirsiniz. Ama görüntünün pozlanmasını etkilemeden diyaframı rahatça
açıp kapayamazsınız, bu yüzden ışıklandırmayı denetleyebilmek hayati önem taşır, özellikle de
diyafram kapayabilmek için gerekli fazladan ışığa sahip olmanızı gerektiren iç mekân çekimlerinde. Dış mekân gün ışığı çekimi ise karşınıza bunun tam tersi bir sorun çıkarır. Kısa alan
derinliği elde etmek için diyafram açmak istediğinizde, ışık çok fazla gelir ve ND yoğunluk
filtreleri kullanmak zorunda kalırsınız.
Kuralları Yıkmak
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Wim Wenders'in Paris, Texas (1984) filmindeki yaratıcılık eseri bu ikili plan (teknik
açıdan aynı zamanda omuz üstü planı), ailesini terk edip kendini avareliğe vuran Travis'in
(Harry Dean Stanton), Peep Show kulübünde çalışan eşi Jane'e (Nastassja Kinski) içini döktüğü
öykünün kilit anını başarıyla görselleştiriyor. Her iki karakteri kaynaştıran bir ikili plan
oluşturmak ve ilişkilerinin itici güçlerini yakalamak için kompozisyonda tek yönlü ayna
kullanılıyor. Travis, geride bıraktığı idealize edilmiş bir karı koca modeli üzerinde kendi
yansımasını görüyor ve buna dönmek istiyor, fakat bu isteğini gerçekleşmiş gibi görmesini
sağlayan optik yanılsama, aynı zamanda bunun ne kadar hayali olduğunu da gösteriyor; sonuçta
onsuz ailesinin daha mutlu olduğuna karar veriyor. Bu ikili plan öykünün birçok yönüne işaret
ettiği için, simgesel plana da çok iyi bir örnek oluşturuyor.
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GRUP PLAN
Grup planında çerçevede üç veya daha fazla karakter vardır (üçten az karakteri ikili veya
tekli plan'da kullanabilirsiniz). Bu yüzden grup planında çok sayıda karakteri görüntüleyecek
kadar geniş olan bel planı, diz planı veya boy planı ölçekleri kullanılır. Kişileri ve
çevrelerindeki alanın büyük bir kısmını görüntüleyen öbür planlar gibi grup planı da karakterler
arasında veya karakterlerle yakın çevreleri arasındaki ilişkinin gücü ve türü hakkında bilgi
aktarabilir. Örneğin, aralarında uyumsuzluk ve çatışma olduğunu duyumsatmak için
karakterler, çerçevedeki grup içinde hepsinin ayrı bir yöne dönük olduğu veya farklı boyda
göründüğü ya da x ekseni üzerinde farklı hizalarda bulundukları bir düzende yerleştirilmiş
olabilirler. Karakterlerle mekân arasındaki ilişki, birinin veya öbürünün önemini vurgulamak
için çerçeve içinde kapladıkları alanı (Hitchcock kuralı) ayarlayarak, ya da daha başka
kompozisyon kuralları (dengeli/dengesiz çerçeve, üçte birler kuralı gibi) kullanılarak
hissettirilebilir. Grup planı genellikle birçok kişi arasında konuşmaların olduğu sahnenin
başında mekân içinde herkesin yerini belirtmek için açıklayıcı amaçla kullanılır. Böylece
sonraki daha yakın planlar, izleyicinin kafasında herkesin nerede olduğu konusunda karışıklık
yaratmadan kullanılabilir. Grup planında çok sayıda karakter olduğundan, bunların
kompozisyon içinde z ekseni üzerine yerleştirilmeleri -giderek küçülen görece boyutlarının
oluşturduğu güçlü bir görsel ipucuyla- bir görüntünün derinliğini artırmak için de kullanılabilir.
Bunun aksine, kişileri çerçevenin x ekseni üzerine yerleştirmek, derin olmaktan çok basık bir
kompozisyon oluşturur. Grup planlarının normal olarak gerektirdiği daha geniş görüş alanı tek
bir çerçeveye çok sayıda görsel unsur yerleştirmenize izin verdiği için, bu planlar filminizin
öyküsündeki özel anlarda simgesel kompozisyonlar oluşturmanıza da olanak sağlar. Örneğin,
bu bölümdeki örneklerin hepsi hem grup planı, hem de simgesel plandır.
Grup planının parlak bir örneğini, Fernando Meirelles ve Kâtia Lund'un gecekondularda
büyüyen iki çocuğun yaşamına tanıklık eden Tanrı Kent (Cidade de Deus, 2002) filminde
görüyoruz. Li'l Ze (Leandro Firmino), Rio de Janeiro'nun artık yalnızca adı kalmış
gecekondularına hükmeden güçlü bir uyuşturucu çete reisi olurken, Buscape (Alexandre
Rodrigues) de foto muhabiri olma hayalini gerçekleştirmek için çabalar. Öykünün kilit bir
noktasında polise karşı kazandığı küçük bir zaferin ardından Li'l Ze, Buscape den çetesinin bir
fotoğrafını çekmesini ister. Sonuçtaki grup planı, ellerindeki silahlarıyla, düşmanlarına korku
salmak için verdikleri tehditkâr bir pozla bölgelerindeki kontrolün ellerinde olduğunu gösterir.
Planın aldatıcı basitliğine karşın etkili kompozisyonu, herkesin çerçevenin x ekseni boyunca
dizildiği bir spor takımı fotoğrafını hatırlatır (bir ışık şeridi de onları arka plandan
ayırmaktadır). Ortak beden dilleri ve tavırları, amaç birlikteliklerini etkili biçimde ortaya
koyarken, merkeze yerleştirilmeleri ve çerçeve içindeki boyutları, denetim altında tuttukları
fakirlikten mustarip gecekondulardan oluşan çevreleriyle ilişkileri konusunda da güçlü bir tablo
ortaya koyuyor.
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Fernando Meirelles'le Kâtia Lund'un Tanrı Kent (Cidade de Deus, 2002) filmindeki bu simgeleşmiş grup planı,
Li'l Ze'nin (Leandro Firmino) çetesindeki amaç birliğini ve ironik biçimde "Tanrı Kent" adını verdikleri gecekondu
bölgesinde ellerinde tuttukları gücü çok iyi görselleştiriyor.

Neden başarılı?
Karakterler ve karakterlerle çevreleri arasındaki ilişkiler hakkında öyküsel içerikler
aktarmasının yanında grup planının genellikle geniş görüş alanlı çerçevesi, öykünün kilit
anlarında önemli bir kavramı ve/veya yinelenen bir temayı görselleştirerek simgesel planlar
yaratmak için onu daha kullanışlı kılıyor. Birbirlerinin planlarını bozan iki rakip tetikçi grubunu
takip eden gerilim yüklü bir gangster dramı olan, Johnnie To'nun Exiled (Fong Juk, 2006)
filmindeki bu grup planında karakterlerin çerçeve içine gerilim yaratma amacıyla
yerleştirilmeleri, aralarındaki uzamsal ilişkiyi oluşturarak arkasından gelecek olan çatışma
sahnesine hazırlık yapıyor. Bu planın kompozisyonundaki tüm seçimler, karakterler arasındaki
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anlaşmazlığı görselleştiriyor: arka plana karşı ön plan, küçüğe karşı büyük, karanlıktakine karşı
aydınlıktaki, açıkta olana karşı gizlenmiş olan.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Grup planları karakterler arasında ve karakterlerle çevreleri arasındaki ilişkileri
aktarabilir, bu yüzden izleyicinize göstermek istediğiniz ilişki türlerini destekleyebilecek odak
uzunluğunu seçmek önemlidir. Örneğin, çerçevede z ekseni boyunca uzaklıkları abartmak için
bir geniş açı objektif kullanabilir, böylece karakterler kompozisyon içinde kademeli
dizilmişse, aralarındaki görünür uzaklığı artırabilirsiniz (ön sayfadaki Johnnie To'nun Exiled
filminden alınan örnekte olduğu gibi). Tam tersine, bir teleobjektif kullanarak z ekseni
üzerindeki uzaklıkları sıkıştırabilir, böylece karakterlerin birbirlerine gerçekte olduğundan daha
yakın olduğu görünümünü yaratabilir, ya da ön plandaki bir karakterle arka plandaki anlamlı
bir ayrıntı arasında özel bir ilişki kurabilirsiniz (bel planı bölümünde Mike Leigh'in Çıplak
(Naked, 1993) filmindeki örnekte olduğu gibi). Grup planı bir film stüdyosunda değil de gerçek
bir iç mekânda çekiliyorsa, yer darlığı ve sabit duvarlar yüzünden (bir dekorda duvarlar
sökülebilir), uygulamak istediğiniz görüntü ölçeğine bağlı olarak, kullanabileceğiniz odak
uzunlukları konusunda fazla seçeneğiniz kalmayabilir (bu durum özellikle boy planı, diz planı
veya bel planı ölçekleri için geçerlidir).
Format
SD veya HD formatlarla çalışmak, geniş görüş alanlı grup planlarında çevresel alanda
ayarlama olanaklarınızı kısıtlar. Bu formatların fabrika çıkışı objektiflerinin odak uzunlukları
genellikle kısa olduğundan, karakterleri kısa alan derinliği yardımıyla arka plandan yalıtan bir
kompozisyon yaratmak çok daha zor olacaktır (bu tekniğin iyi bir örneğini boy planı
bölümündeki Alex Cox'ın Sid and Nancy (1986) filminde görmüştük). Kamerayı karakterlere
yaklaştırarak dar çerçeveler yaratmak da bir seçenektir, ama büyük boyutlu CCD algılayıcıları
olan bazı yarı profesyonel ve üst düzeydeki HD kameralarla çalışmak koşuluyla. Bazı yarı
profesyonel HD kameralarla çalışabilen 35 mm objektifi uyarlama takımı kullanmak, iyi bir
35 mm objektif dizisine sahip olduğunuzu varsayarak, size esneklik sağlayabilir. Çerçeve
boyutu birçok SD ve HD video CCD algılayıcılarından çok daha büyük olduğu halde 16 mm
ve Süper 16 mm formatlarda bile kısa kamera- konu mesafesi kullanmadan kısa alan derinliği
oluşturmak zordur. Boy planı ölçeğindeki bir grup planı hem geniş görüş alanına hem de kısa
alan derinliğine sahip olacaksa, 35 mm format tek seçenektir.
Işıklandırma
Grup planı iç mekânda çekiliyor ve geniş görüş alanını kapsıyorsa, karakterler veya
karakterlerle çevre arasında uzamsal ilişkileri çerçevenin kompozisyonu yönünde desteklemek
için ışıklandırmadan yararlanılabilir. Önceki sayfada gördüğümüz Johnnie To'nun Exiled
filmindeki grup planı, bunun en iyi örneği. Mekân ışığa boğulmuş, aydınlanmamış en ufak bir
köşe kalmamış olsaydı, sahnenin gerilim ve heyecanı büyük ölçüde düşerdi. Bunun yerine loş
aydınlatmayla karanlıkla çevrili ışık lekeleri kullanımı, korku ve tehlike dolu bir hava yaratarak
çerçeve kompozisyonunun karakterler arasında oluşturduğu ilişkiyi destekliyor. Bu arada,
görüş alanı genişledikçe, lambaları koymak için kameranın göremeyeceği bir yer bulmanın da
zorlaşacağını aklınızdan çıkartmayın (örnekte ön plandaki karakterlere ışığın tam tepeden
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verildiğine dikkat edin). Bu sorunu çözmenin bir yolu, dekor içi ışık kaynakları kullanmaktır
(bu yöntem, fazla kamera hareketi içeren planlarda da uygulanır). Gece dış çekimlerde çok
büyük lambalar (ve bunları besleyecek seyyar jeneratör) kullanma olanağınız yoksa ışık
üzerindeki denetiminiz daha zayıf olacaktır. Yoğun bir mekân araştırması ve sıkı bir inceleme
koşuluyla, gündüz dış çekimlerde de gün ışığını etkileyici bir şekilde kullanabilmek için çekim
saatlerini programlayabilirsiniz.
Kuralları Yıkmak

Çoğu zaman içerdikleri çok sayıda karakter nedeniyle grup planları genellikle boy veya
bel planı ölçeğinde çekildiklerinden, dramatik içeriği aktaracak yüz ifadelerini öne çıkarmaları
zordur. Bununla birlikte, bürokratların toplumu her açıdan kontrol ettikleri berbat bir geleceği
anlatan Terry Gilliam'ın Brazil (1985) filminde memurların bu grup planı, geleneksel yapısının
dışında bir göğüs planı kullanarak tam da bu söyleneni örnekliyor. Etkileyici alt açı
kompozisyonunda kişiler öylesine bir şekilde yerleştirilmiş ki, bu mizansenle çerçevenin alt
yarısını hiç boşluk bırakmadan doldurarak, işleri arasında terörist olduğundan şüphelendiklerini
işkenceden geçirmek de olan hükümetin bir kolu olan Bilgi Bakanlığı'nın baskıcılığını ve
katılığını yansıtıyor.
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EĞİK PLAN
Yana yatırılmış kamerayla çekilen eğik planda ufuk çizgisi bilinen seviyesinde değildir,
dik çizgiler de çapraz olarak durur. Oluşan kompozisyon, uzamsal dengesizlik veya zamanmekân kavramının kaybını yansıtarak dramatik gerilim, ruhsal kararsızlık, kafa karışıklığı,
delilik veya uyuşturucu kaynaklı çılgınlık duygusu aktarabilir. Eğik planlar sinema diline,
bunları bir karakterin iç fırtınalarını veya rahatsız durumunu dışa yansıtmak için kullanan
1930'lu yılların Alman dışavurumcu filmleriyle girdi. Bu planlara "Doyçe açı (Deutsch angle)"
da deniyordu ("Deutsch", Almancada "Alman" demektir). Daha sonra sözcük zamanla bozuldu
ve bugünkü "daç açı (dutch angle)" halini aldı. Öyle zannedilse bile, bu ismin Hollanda
sinemasıyla hiç bir ilgisi yoktur. Eğik planlar genellikle bir karakterin bozulmuş veya
olağandışı ruhsal durumunun temsili için kullanılmakla birlikte, bir grubun, özellikle zor veya
alışılmadık bir hali yaşarlarken ki ortak ruhsal durumunu yansıtmak için de kullanılabilir.
Eğik planın bir başka sık kullanımı da, mutlaka bir karakterin ruhsal durumuna gönderme yapmasına gerek kalmadan da doğaüstü veya olağandışı bir durum yaşandığını
duyumsatmak içindir. Kameranın kaç derece yana yatırıldığı, doğal olarak aktarılan
olağandışılığın, kargaşanın veya rahatsızlığın derecesini yansıttığı biçiminde yorumlanır.
Kamerayı 45 dereceye yakın yatırarak oluşturulan aşırı eğik planlar, izleyici için çok rahatsız
edicidir ve bu yüzden uç durumlar için saklanmalıdır. Buna karşın kamerayı birkaç derece yana
yatırmak, fazla dikkat dağıtmadan bir sahneye kararsızlık duygusu katmayı sağlar. Eğik planlar
izleyici için çok belirgin ve fark edilir olduklarından, genelde bir sahnede kullanımları yalnızca
birkaç, hatta tek defayla sınırlanır. Bununla birlikte eğim açısı fazla değilse, bazen tüm bir sahne
eğik plan kullanılarak çekilir.
Bütün öbür kompozisyonal düzenlemeler gibi, fazla kullanıldığında eğik planın da etkisi
kaybolur. Eğik planın yoğun kullanımının ender iki örneği, Carol Reed'in Üçüncü Adam (The
Third Man, 1949) ile Hal Hartley'in Fay Grim (2006) filmlerinde görülür. Ortak ruh halinin
bozulmasını aktarmak için kullanılan eğik plan örneği, Mel Gibson’ın Apocalypto (2006)
filminde görülebilir. Maya uygarlığının çöküş döneminde geçen film, Orta Amerikalı bir kabile
üyesi Jaguar Pençesi'nin (Rudy Young- blood), kaçırılarak büyük bir Maya kentine
götürüldükten sonraki hikâyesini anlatıyor. Onu dinsel törende kurban etmek için
hazırlarlarken, bir güneş tutulması olur. Bunu bir felaket işareti olarak algılayan Maya halkı
büyük bir korkuya kapılır ve güneşi geri getirmesi için (bu gök olayının gerçek doğasını bildiği
belli olan) büyük rahibe yalvarır. Bu noktada, Maya halkının ortak isterisini aktarmak için eğik
plan kullanan Gibson, onların dünyanın doğal düzenindeki dengenin birden bozulduğu
konusundaki inançlarını, bu zihniyeti yansıtan planın kompozisyonunda kullanılan büyük
derecede eğiklikle görselleştirir.
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Mel Gibson'ırı Apocalypto (2006) filminde güneş tutulması olayına tanık olan Maya halkının kapıldığı ortak
isteriyi aktarmak için eğik plan kullanılmış.

Neden Başarılı?
Eğik planlar, bir karakterin bozuk ruhsal durumunu aktarmanın yanında, dramatik bir
anın gerilimini de artırabilir, özellikle de John McTiernan'ın Zor Ölüm (Die Hard, 1988)
filmindeki bu örnekte görüldüğü gibi, sahnede beklenmeyen veya olağandışı bir şeyler
oluyorsa. Bir paralı asker grubunun yüksek bir binayı ele geçirmesinin ardından New York
polisi John McClane (Bruce Willis), onların kasa dairesinden yapmak istedikleri hırsızlık
planlarını bozmaya çalışır. Bu kilit sahnede McClane, onun güvenini kazanmak için
rehinelerden biri olduğunu ileri süren, aslında çetenin beyni Hans Gruber'e (Alan Rickman)
rastlar. Tüm sahne, konuşmalarına gerilim katan ve heyecanlı bir şeylerin olacağını haber veren
hafifçe eğik planlarla çekilmiştir. Sahne ilerledikçe, McClane'in baştan beri Gruber'in gerçek
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kimliği konusunda kuşkulandığını ve onun ağzından laf almak için güveniyormuş gibi
göründüğü anlaşılır.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Bir eğik planın etkisi, kullanılan odak uzunluğuna bağlı olarak artırılabilir ya da
azaltılabilir. Planın eğikliği çerçevedeki dikey çizgilerin eğikliğiyle anlaşıldığı için, onları öne
çıkaran kompozisyonlar yaratmak önemlidir. Eğim açısı çok azsa ve çerçeveleme ortamın
çoğunu dışarıda bırakacak kadar darsa, bu çok daha fazla önem taşır. İşte burada odak uzunluğu
seçiminiz fark yaratır. Sahnedeki ayrıntılara bağlı olarak, z ekseni üzerindeki mesafeleri uzatan
bir geniş açı objektif kullanmak, çerçevenizin arka planındaki dikey çizgileri, (z ekseni
üzerindeki uzaklıkları sıkıştırdığı için) onları ön plana daha yakın gösterecek olan bir
teleobjektifle elde edeceğiniz görüntüye kıyasla, daha az belirgin yapar. Bununla birlikte, alan
derinliği, ışıklandırma, sanat yönetimi de dahil, kompozisyonunuzun öbür yönleri hesaba
katılmadan yalnızca odak uzunluğuyla oynamak yeterli değildir. Örneğin, bölümün başında
kullanılan Gibson’ın Apocalypto örneğinde çerçevenin z ekseni üzerinde uzaklıkları sıkıştıran
teleobjektif kullanılmış. Bunda amaç planın eğikliğini öne çıkartmak değil (zaten çok büyük
bir eğim açısı kullanılmış), Maya halkını bütünleşmiş bir kitle halinde sıkıştırarak tanık
oldukları güneş tutulması karşısındaki ortak zihniyetlerini aktarmak. Buna karşın, önceki
sayfada McTiernan'ın Zor Ölüm filmindeki örnekte kullanılan geniş açı objektif, kompozisyona
optik çarpılma katmış. Işıklandırma ve mizansenle de birleşince bu çarpılma, hafif açılı eğik
planın sezdirdiği heyecan verici tonu güçlendiriyor.
Malzeme
Kamera sehpalarının çoğu başlığı gevşetmenize, böylece hafifçe eğik planlar
çekebilmeniz için ayağı ayarlamak zorunda kalmadan kamerayı yatırmanıza izin verir. Daha
büyük eğim açısı isterseniz, sehpanın bir ayağını öbür ikisinden daha fazla uzatabilir, hatta
kamerayı taşıyan plakayı başlığa yan bağlayarak tilt kolu yardımıyla kamerayı 90 dereceye
kadar yan yatırabilirsiniz. Eğik plan çekmek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın,
kamerayı dengesiz kılacak her ayarlamanın, sehpanın devrilmemesi için fazladan önlem almanızı gerektirdiğini unutmayın.
Işıklandırma
Alan derinliğindeki her ayarlama, filme veya CCD algılayıcıya gelen ışığı kontrol
etmenizi gerektirir. Bir teleobjektifle çekilen Apocalypto örneğindeki eğik planda olabildiğince
çok kişinin net alanı içinde olmasını sağlamak için, güneş tutulması etkisi (hem çekim sırasında,
hem de çekim sonrasında sayısal olarak oluşturulan) ışığı hayli azalttığı halde, oldukça kapalı
bir diyafram kullanılmış. Bu sonuç, bu filmin çekiminde kullanılan Panavision Genesis'in
(yüksek düzeyde HD kamera) yüksek duyarlığı sayesinde gerçekleşebildi. Sahneye kötülük
habercisi bir hava veren ışık düzenini bozmadan yalnızca kaynakların gücünü artırarak Zor
Ölüm filmindeki örnekte de daha kapalı bir diyafram kullanılabilirdi. Daha kapalı bir diyafram,
arka planı daha netleştirerek çerçevenin o kısmındaki dikey çizgileri daha belirgin yapabilirdi,
ama büyük olasılıkla dikkati kompozisyonun anakarakterinden uzaklaştırarak omuz üstü
planının bir kuralını yıkmış olurdu.
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Eğik planlar daha baştan değişmiş veya endişe verici bir durumu işaret ettiğinden, bir
de akıl karıştıran kamera hareketiyle birlikte kullanıldığı görülmemiş bir şeydir. Bununla
birlikte, Peter Weir'ın Truman Şov (The Truman Show, 1998) filmindeki kilit anlardan biri,
döner kapıya bağlanmış hareketli bir kamerayla yaratıcı bir şekilde bütünlenen bir eğik planla
vurgulanıyor. Bu plan, Truman Bıırbank'in (Jim Carrey) huzurlu kasabasında işlerin göründüğü
gibi olmadığını sarsıcı bir biçimde kavrayışını aktarıyor.
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SİMGESEL PLAN
Simgesel planların, çerçevedeki görsel unsurlar arasındaki özel ilişkileri ortaya koyan
kompozisyonlar yardımıyla soyut, karmaşık ve çağrışımsal fikirleri iletebilme gücü vardır. Bu
planlar, genellikle içlerindeki parçaların toplamından daha büyük fikirleri aktararak tek bir
görüntüyle "bir öykü anlatabilirler". Georges Lucas'ın Yıldız Savaşları (Star Wars, 1977)
filminde Tatooine'in ikiz güneşlerini seyreden Luke Skywalker'ı gören izleyici, bu plandan
görüntünün yalın içeriğinden (genç adam günbatımını seyreder) daha fazlasını çıkartır. İzleyici,
görsel unsurlar arasındaki bağlantı ve çağrışımlardan, özellikle de kompozisyon içindeki
yerleşimleri ve bazı görüntülerle ilişkili simgesellik yardımıyla, daha geniş anlamlar çıkartması
için cesaretlendirilir. Bu bağlantılar, somut anlam "genç adam günbatımını seyrediyor” u,
izleyicinin zihninde simgesel "geleceğinin çok uzaklarda olduğunu düşünüyor” la değiştirir. Bu
planları oluşturmak için çok farklı yaklaşımlar vardır, ama ilk adım öykünüzün temaları, alt
metinleri ve çekirdek fikirleri konusunda berrak bir görüşe sahip olmaktır. Bunlar bir kez
belirlendi mi, görsel açıdan destekleyecek kompozisyonları tasarlayabilirsiniz. İzleyicinin
düşüncesinde görsel unsurlar arasında belirli bir ilişki oluşturmak amacıyla görsel bir unsuru
diğerinden daha öne çıkartmak için Hitchcock kuralını kullanabilir, ya da kompozisyon
kurallarından herhangi birini (dengeli/dengesiz çerçeve, üçte birler kuralı vb. gibi)
uygulayabilirsiniz. Simgesel planlar özellikle anlamlı sahne veya sekansların genellikle başına
ya da sonuna konur. Bir sahnenin başında kullanıldığında, izleyecek olan sahnenin atmosferini
oluşturmaya yöneliktir. Sahnenin veya sekansın sonuna konduğunda, simgesel plana yol açan
olayları yorumlama veya bağlamsallaştırma amaçlıdır.
Bir başka genel uygulama da, bir simgesel planı filmin sonunda yeniden kullanmak
veya oluşturmaktır. Böylece izleyiciye öykünün tam döngüyü tamamladığı ve filmin bitmek
üzere olduğu anlatılır (imge sistemlerinde gözde bir teknik). Bir simgesel plan yaratırken,
konuların plan içindeki düzenlenişinin çağrıştıracağı anlam üzerinde iyice düşünün.
Kompozisyonunuz sahnede/ sekansta/filmde geçeni destekliyor mu? Sorguluyor mu? Daha
sonra gerçekleşecek bir olayın haberciliğini yapıyor mu? Olay örgüsüyle ilişkili olmayıp da
filminizin en sonunda asıl anlatmak istediğinizi açıklıyor mu? Simgesel planınızı filmden
çıkartıp öyküyü bilmeyen birilerine gösterdiğinizde, filminizin ne hakkında olduğunun farkına
varabiliyorlar mı?
Hal Ashby'nin Merhaba Dünya (Being There, 1979) filminin başlarında, başroldeki
aptal dâhi Chance'ın (Peter Sellers) işvereni ölünce kendini evsiz barksız Washington
sokaklarında buluşunun hemen ardından gelen bir simgesel plan var. Planın kompozisyonu,
Chance'ın sonunda tırmanacağı yerin Birleşik Devletler Başkanlığı olduğunu (simgesel olarak
temsil edilen Hükümet Meclisi binası ve "devam et" izni veren yeşil trafik lambası) ustalıkla
ima ederken, üzerinde yalnız başına yürüdüğü yol da, onun kendine özgü yaşama bakışını
yansıtıyor. Bu basit ama etkili simgesel plan, film boyunca işlenen temaları tanıtıyor ve önceden
haber veriyor.
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Hal Ashby'nin Merhaba Dünya (Being There, 1979) filminde velinimeti aniden ölünce bahçıvan Chance
(Peter Sellers) kendini sokakta bulur. Filmin başlarındaki bu ilham verici kompozisyon, son hedefini:
Amerika Birleşik Devletler Başkanlığını ustaca işaret ediyor.

Neden başarılı?
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Simgesel planları tasarlamak kolay değildir, ama karmaşık, sözsüz veya çağrışımsal
bilgileri aktarmada çok etkili olabilirler. Bu planlarda yönetmenin filmde işlenen temaları ele
alışı, çerçeve içindeki unsurların özenli yerleştirilmesi yoluyla görselleştirilir. Planların
kompozisyonlarında genel bir yaklaşım, izleyicinin öyküyle anlamlı ilişkiler kurmasını
sağlamak için görsel unsurları Hitchcock kuralını kullanarak düzenlemektir. Zhang Yimou'nun
Kırmızı Fenerler (Raise the Red Lantern [Dâ Höng Denglöng Gâogâo Guâ], 1991) filmindeki
bu simgesel örnekte, zaten birçok eşi olan zengin bir adamla kendi isteği dışında evlendirilen
Songliang (Gong Li), tesadüfen üvey oğullarından biri olan Feipu'yla (Chu Xiao) karşılaşır.
Karşılaşmaları çok kısa sürmesine rağmen, evlendiğinden beri ilk kez bir erkekle anlamlı bir
duygusal yakınlık yaşar, çünkü geleneksel "ev yasaları" onun her davranışını ağır biçimde
sınırlamaktadır. Buna uygun olarak da ikisinin birbirlerine son bakışları, aralarında hem fiziksel
hem simgesel muazzam bir engel oluşturacak şekilde çerçeveye alınan kocasının evinin bir
parçası tarafından engellenir.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Simgesel planlar çerçevedeki görsel unsurlar arasında bağlantı kurma işini izleyiciye
bıraktığından, uzun alan derinliği oluşturmak için (her şeyin net görünmesini sağlamak
amacıyla) kapalı diyafram kullanımı yaygındır. Kapalı diyafram kullanmak güneşli bir günde
(istediğinizden de bol ışık bulursunuz) dış çekimde kolaydır, ama iç mekân çekimlerinde çok
sayıda lamba kullanmanız gerekir. Çekimde film kullanıyorsanız, doğru film türünü seçerek
uzun alan derinliği oluşturmayı kolaylaştırmanın yolları vardır (aşağıya bakın). Uzun alan
derinliği oluşturmanın bir yolu da, kısa odaklı bir objektif seçmektir, ama bunun yaratacağı
çarpılmayı ve kompozisyonunuzun görüş alanında yapacağı köklü değişikliği hesaba katmanız
gerekir. Bir başka seçenek, hem ön hem de arka plandaki konuları aynı anda net yapabilen özel
bir objektif, örneğin bölünmüş alan diyoptrisi kullanmaktır. Bu merceğin kullanımı,
kompozisyonun ortasında iki net alanın birleştiği yerde bulanık bir geçiş bölgesi oluşturur.
Görüntünün z ekseni boyunca bir netlik düzlemi elde etmenizi sağlayan eğik netlemeli bir
objektif de kullanabilirsiniz, ama bu, görsel unsurları yalnız bu eksen boyunca yerleştirmenizi
gerektirecek ve kompozisyon seçiminizi ciddi biçimde sınırlayacaktır.
Format
Uzun alan derinliği elde etmek için gereken kapalı diyafram daha az ışık geçirdiğinden,
iç mekânda çalışırken daha çok ışık kullanımına yol açar. Bu durumda kullanılacak yüksek
duyarlı hızlı film, pozlanma için yavaş filmlere göre daha az ışık istediğinden, kapalı diyafram
kullanımına olanak tanır. Alan derinliğini uzatmak için kamera-konu mesafesini
artırabilirsiniz, ama yer darlığı yüzünden bu seçenek iç mekânlarda her zaman kullanılamaz.
Bu durumda SD veya HD ile çalışmak sizin yararınıza sonuç verir. Amatör ve yarı profesyonel
kameraların çoğunun kullandığı küçük CCD algılayıcılar uzun alan derinliği elde etmeyi çok
kolaylaştırır. Bu kameraların objektifleri çok küçük boyutlu bir alanda görüntü oluşturacakları
için odak uzunlukları da büyük formatların objektiflerininkinden çok daha kısadır.
Işıklandırma
Simgesel planların böyle tanımlanmalarının bir nedeni, daha büyük etki yaratan, vizörde
daha büyük dikkat isteyen ve filmin geri kalanından hafifçe farklı olan ışıklandırmasıdır. Bu
bölümdeki ilk iki örnek, ışıklandırmaya gösterilen özel dikkati gözler önüne seriyor. Önceki
sayfada görülen örnekte sahnedeki doğal ışık çok uzun gölgeler oluşturuyor. Yönetmen bu
sahneyi ya sabah erken, ya da akşam geç saatte çekerek çok hoş bir turuncu kızıllık elde etmiş.
Büyülü bir saatte veya ona yakın zamanlarda çekim yapmak, hayranlık uyandıran sonuçlar
verir, ama çekim süresini çok kısaltır. Akşam karanlığında çekiyorsanız, hızlı filmler, güneş
batıp da video kameraların video gürültüsü yapmaya başlamalarından çok sonraya kadar
çekime devam etmenizi sağlar. Bu planın geniş görüş alanı, harcamada sınır tanınmasa da
lamba ışığıyla çekilmesini neredeyse olanaksız kılıyor. Şunu unutmayın: büyülü saat asla bir
saat sürmez, genellikle 20 veya 30 dakikadır.
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Her ne kadar simgesel planlar, söylemek istediklerini anlatmak için genellikle görsel
unsurların karmaşık bir düzenlenmesine dayanırsa da, bazen akıllı bir mizansen, yaratıcı
oyuncular, sanat yönetiminin kararlarıyla birleşen basit kompozisyonlar da en az onlar kadar
etkileyici olabilir.
Jonathan Demme'in Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs, 1991) filminden
alman bu diz planında Clarice Starling (Jodie Foster), cinsiyetleri, üniformalarının rengi,
boyları ve beden dilleriyle güçlü bir kontrast yaratan FBI'ın acemi elemanlarıyla dolu asansöre
biniyor. Kompozisyonun odak noktası, çerçevenin ortasında çevresi erkeklerle kuşatılmış
(özellikle her iki yanında duranlar onun varlığından iyice rahatsız) olarak görülen Clarice.
Bakışlarını yukarı dikerken (Lecter ona en çok aradığı şeyin "yükselmek" olduğunu söyler),
elleriyle de cinsel organının üstünü örtmüş. Bu filmde Clarice'le otoritenin erkek kişiliği
arasındaki cinsel gerilim alt metnini vurgulayan pek çok görsel ipucundan biri.
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SOYUT PLAN
Soyut plan, 1920'li yılların avangard ve deneysel sinemasında doğdu. Başlarda yalnız
bu tür filmlerde yer alsa da daha sonraları anaakım filmlere de girdi (Kubrick'in 2001: Bir Uzay
Macerası (2001: A Space Odyssey, 1968) filmindeki "Stargate" sekansı ünlü örneklerden
biridir). Bu planlar renk, doku, desen, biçim, çizgi ve kompozisyonu yalın içeriklerinin üstüne
çıkartırlar. Genellikle kavramsal değildir ve herhangi bir şeye gönderme yapmaz, bu yüzden
kompozisyonun içeriğini tanımak çok zor, hatta olanaksızdır. Soyut yapılarından dolayı
izleyici, mürekkep lekelerine bakıp çağrışımların söylendiği Rorschach testine oldukça benzer
biçimde, görüntünün grafik niteliğinin akla getirdiği saf duygusal ilişkilerden anlam çıkartmaya
çalışır. Soyut planlarda bazen az çok tanınabilen bir konu olur ama bu bir şekilde çarpıtılmıştır
veya soyut biçimde gösterilir. Sonuç, hem tanıdık hem yabancı gelen bir görüntüdür.
Soyut planlar, konunun bir parçasından bir görsel ayrıntıyı, daha geniş biçimde
görmedikçe anlaşılamayacak biçimde yalıtarak da oluşturulur. Bu planlar kasten görsel olarak
çarpıcı olduklarından, filmin imge sistemi olarak özellikle yararlı olabilirler. Soyut planlar
genellikle açıkça söylenmeyen, bunun yerine bizzat görüntünün grafik nitelikleriyle
çağrıştırılan alt metinleri aktarmak için kullanılır. Bu yüzden bu planlar; bazen bir sahnede bir
hareketi, bir karakterin niyetini yorumlayarak, ya da yalnızca öykünüzün geniş örgüsünü
besleyen tekrarlı bir görsel tema veya motifi destekleyerek, anlatıya fazladan anlam katmanları
ekleyebilir. Görünümleri normal olarak anlatının geleneksel akışında bir duraklama etkisi
yaratacağından, bir soyut planın (ya da soyut planlar grubunun) perdede tutulacağı süre dikkatle
planlanmalıdır. İzleyici bir soyut plan gördüğünde, bu planın öykünün geri kalanıyla nasıl ve
neden bağlantı kurduğunu anlamak istiyorsa, pasif olmaktan çıkıp harekete geçmelidir. Bu
durum sık sık tekrarlanır veya çok uzun sürerse, izleyicinin karakterlerle bağının zayıflama
olasılığı vardır, ama bu soyut planların filmin dokusuyla ne kadar iyi bütünleştiğine bağlıdır.
Soyut plan için iyi bir örneği, Joe Wright'ın The Soloist (2009) filminde görüyoruz.
Film, L.A.Times'dan gazeteci Steve Lopez'le (Robert Dovvney Jr.) müziğe doğuştan yetenekli,
şizofreni hastası, evsiz Nathaniel (Jamie Foxx) arasında gelişen dostluğu izliyor. Nathaniel'in
sağlığıyla ilgilenmeye başlayan Lopez, onu Los Angeles Senfoni Orkestrası'nın bir provasına
götürür. Orada Nathaniel müziği dinlerken, renkli ışıklarla oluşturulan bir dizi soyut plan
izleriz. Bu planların ardındaki fikir, müziği ışık patlamaları olarak duyumsatmak değil;
Nathaniel'in ritm, armoni ve melodiyle kurduğu derin ve karmaşık bağın gerçek ve temsili
görüntülerle yansıtilamayacak soyut bir duyusunu aktarmak.

150

Joe Wriğht'ın The Soloist (2009) filminde doğuştan müziğe yetenekli evsiz Nathaniel'in (Jamie Foxx) bir müzik
dinletisindeki öznelliğini aktarmak için soyut planlar kullanan sahneler var. Kubrick'in 2001: Bir Uzay Macerası
(2001: A Space Odyssey, 1968) filmindeki "Stargate" sekansını hatırlatan soyut planlar, onun müzikle olan bağının
eşsizliğini gösteriyor.

Neden başarılı?
Savaşın etkileri ve savaşan askerlerin yaşamı üzerine şiirsel bir inceleme olan Terrence
Malick'in İnce Kırmızı Hat (The Thin Red Line, 1998) filminin birçok yerinde anlatı anayoldan
saparak görünüşte ilgisiz ayrıntılara yöneliyor. Bu son derece biçemci planlar genellikle
sahnede olayın geçtiği yerin bir ayrıntısına yoğunlaşıyor. Örnekteki soyut plan, kaçıp da
yakalandıktan sonra atıldıkları askeri hapishanede Witt'le (Jim Caviezel) Hoke (Will VVallace)
arasında geçen bir konuşmanın ortasına giriyor. Witt geleceği hakkında düşünürken, dikkati bir
an için onu çocukluk anılarına götüren planda gördüğümüz şeye yönelir. Bu plandaki şeyin ne
olduğunu hiçbir zaman görmüyoruz, ama grafik niteliklerinin hepsi de bu filmin felsefi anlatısı
içinde yinelenerek görülen motiflerin, uyum (yinelenen şekiller), cansızlık (bitki ve hayvanları
öne çıkartan öbür sahnelerdeki benzer planlarla kıyaslayınca) ve askerlik (yeşilimsi madeni
dokusu nedeniyle) çağrışımları yaptığı söylenebilir.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Soyut planlar oluşturmak için objektifler, filtreler, özel ışıklar ve hatta yapım sonrası
işlemleri de içeren değişik tekniklerin bileşimleri kullanılabilir. Çoğu zaman, konunun küçük
bir ayrıntısını görsel olarak ne olduğu anlaşılamayacak derecede büyüten (bazen bir makro
objektifle) çok yakın planlardan oluşurlar. Soyut plan oluşturmanın bir başka yöntemi ise
konuyu bilinçli olarak görsel yönden çarpıtmaktır. Bunu en kolay biçimde objektifin odaklama
ayarını bozup konuyu netlik dışı bırakarak veya çarpıtmayı istenen seviyede yapmanızı
sağlayan (görüntünün bir bölümündeki netlik derecesini kontrol etmenize izin veren) bölünmüş
alan diyoptrisi ve eğik netlemeli objektif gibi özel objektifler kullanarak yapabilirsiniz. Bir
başka seçenek olarak soyut planlar, bazen çağrışımlı anlamının ortaya çıkması için, konunun
çok iyi anlaşılması gereken şekil veya çizgilerini vurgular. Bu durumda, geniş açı, normal ve
teleobjektiflerdeki yapısal çarpıtma özelliği (veya eksikliği) hesaba katılmalıdır.
Format
Soyut plan oluşturmak için formattan bağımsız olarak kamerada yapılabilecek her türlü
değişebilir veya düzenlenebilir ayarlama makbuldür. Kameranızın teknik olanaklarını ne kadar
iyi tanırsanız, biçimsel sınırlamaların çerçevelerini zorlamanız için o kadar çok seçeneğe sahip
olursunuz. Film kullanmak, normal sesli film standardı olan 24 kare/saniye hızını, bazen soyut
plan yaratmak için kullanılabilecek düşürme veya yükseltme olanağı sağlar. Çekimde kare
hızını düşürmek, normal lıızda gösterildiğinde hareketlerin hızlı görünmesine yol açar. Aynı
zamanda obtüratör açısı da geniş tutulursa, harekette bulanıklık etkisi de elde edilebilir,
özellikle de plandaki konu çok hareketliyse (karşı sayfadaki Yeniden Sev Beni (Reconstruction,
Christoffer Boe, 2003) örneğinde görüldüğü gibi). Kameranızın elverdiğinden daha da düşük
hızlarda çekim yapmak isterseniz, bir intervalometre (her bir kareyi saniyeler, hatta dakikalarca
aralıklı çekmeyi sağlayan alet) kullanmanız da mümkündür. Ama bu kontrol düzeneğinin film
kameralarının tümüne uygulanamadığını unutmayın. Düşük kare çekimde, hele obtüratör açısı
da genişse, filme daha çok ışık geldiği için pozlamanın dengelenmesi gerektiğini aklınızdan
çıkartmayın. HD çekiyorsanız, düşük kare çekim olanağını yalnızca üst sınıf ve bazı yarı
profesyonel kameralarda bulabilirsiniz. Bu planın görüntülerini bir sayısal fotoğraf makinesi
kullanarak tek tek çekip sonra bir kurgulama programında bir araya getirmek de mümkündür.
Doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde görüntüyü çarpıtacak her türlü video işlemi vardır, ama
negatife çekiyor ve sonuçta pozitif film kopyası elde etmek istiyorsanız, bu video dosyaların
taranıp sonra negatif görüntü olarak film üstüne aktarılması gerekir, bu da oldukça pahalıya
patlayabilir.
Işıklandırma
Bazı soyut planlar, sinemacının yalnızca parçalardan bir araya getirdiği veya bir
mekânda "bulduğu gibi" kullandığı ışık lekelerinden oluşur (örneğin, en sık kullanılan soyut
planlar, gece teleobjektifle çekilmiş otomobil farlarının netlik dışı görüntüleridir). Işıklandırma,
bir görüntüyü bozmak için ışığı objektife kasten düşürerek oluşturulan parıldamaları elde etmek
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için de kullanılabilir. Soyut planın bir nesnenin dokusunu öne çıkartması isteniyorsa, ışık bunu
göstermek veya gizlemek için kullanılabilir (önceki sayfada gördüğümüz örnekte olduğu gibi).
Kuralları Yıkmak

Christoffer Boe'nin Yeniden Sev Beni (Reconstruction, 2003) filminin öyküsü,
görünüşte kimsenin onu tanımadığı bir yerde yeni bir gerçeklik oluşturmak için Alex'in (Nikolaj
Lie Kaas) Aimee (Maria Boıınevie) uğruna kız arkadaşı Simone'u (onu da Maria Bonnevie
oynuyor) terk ettikten sonra gelişen garip olayları anlatıyor. Film boyunca, Alex'in Aimee'yi
takip etmek için kız arkadaşını metro vagonunda bıraktığı bu düşük kare çekilmiş plana benzer,
aralıklarla serpiştirilmiş birçok soyut plan var. Pek çok soyut planın tersine, bu görüntünün
kaynağını kolayca anlayabiliyoruz, ama düşük kare çekimin yarattığı üsluplaştırma, iyi
planlanmış ses tasarımıyla da birleşerek izleyicinin, planın gerçek içeriğinden çok görüntüdeki
şekil, renk, doku ve çağrıştırdığı bilimkurgu kavramlarına (Bir solucan yuvası? Başka bir
evrene açılan tünel?) yoğunlaşmasını sağlıyor.
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MAKRO PLAN
Bütün makro planları çok yakın planlardır ama çok yakın planların hepsi makro planı
değildir. Aradaki fark, görüntünün büyütülme oranındadır. Örneğin, bir asal objektif
kullanarak bir gözün çok yakın görüntüsünü elde edebilirsiniz, ama alan derinliğinin en yakın
sınırını oluşturan ve genellikle yaklaşık 30 santim kadar olan objektifin en yakın netlik
sınırından daha yakına giremezsiniz. Makro objektif ise çok daha yakından (birkaç santime
kadar) net yapabilecek şekilde tasarlanmıştır ve çerçevede devasa bir gözü bile
görüntülemenize izin verir. Bu özellik, karakterlerin ve nesnelerin çok küçük ayrıntılarını
kaydetmek için makro objektifi eşsiz kılar. Çok yakın plan ve baş planında olduğu gibi, makro
planlarının da yakınlığı bir konuya öyküsel önemi hakkında bir takım beklentiler yaratan
(Hitchcock kuralının yaptığı gibi) güçlü bir görsel vurgulama katabilir, bu yüzden bunların
kullanımı öykünün bir yerinde gerekçelendirilmelidir. Örneğin makro planı, ilk gösterildiğinde
önemi bilinmeyen, ancak daha sonra anlaşılan bir nesneyi göz önüne çıkartmak için
kullanılabilir.
Bir başka kullanım da, makro planını bir nesnenin giderek yaklaşan bir dizi
görüntüsünün sonuna bağlayarak gerilim veya önem duygusunu aktarmaktır. Makro planlarının
yüksek derecede büyütebilme olanakları, gerçekte çok küçükken perdede aşırı
büyütüldüklerinde bir bakıma izleyicinin tanımadığı nesneler haline gelen doku ve şekilleri
gösterebilmenizi sağlar. Bu özellik onları, öyküsel bir işlevi olmadığı halde yine de bir filmin
imge sistemi ile bütünleşen soyut planlar için eşsiz malzeme haline getirir. Başta
tanıyamadıkları bir soyut plan izletip izleyicinin kafasında bir soru oluşturularak, ardından
giderek genişleyen planlarla sonunda konuyu tanıtmak için bazen bir makro planının grafik
niteliği kullanılır.
Eşsiz teknik koşulları nedeniyle makro planlarının ortak özellikleri, son derece kısa alan
derinliğine sahip olmalarıdır, bu da çerçevedeki konunun en ufak hareketini bile ciddi biçimde
kısıtlar. Bir Rüya İçin Ağıt (Requiem for a Dream, 2000) filminde Dar- ren Aronofsky makro
planlarını, psikotrop maddelerin etkisi altında olanların yaşadıklarını özetleyen mini-montajlar
biçiminde kullanıyor. Görsel açıdan dikkat çekici bu görüntülerde gözbebeğinin genişlemesinin
makro planı (zaman-aralıklı çekimle), dolar banknotlarının, bir damardan hızla boşalan kanın,
kullanıma hazırlanmış toz halindeki değişik ilaçların yakın plan görüntüleriyle ve imgesel bir
müzikle birleştiriliyor. Sinemacının bu montajlarda kullandığı makro planı, izleyicinin aslında
bildiği şeylerin bu derece büyütülünce alışılmadık gelen görüntüleriyle sunarak bir uyuşturucu
kullanıcısının abartılı algılamaları için ustaca bir görsel eğretileme yapma olanağı veriyor.
Makro planlarını gerçekleştirmek teknik olarak zordur, ama başka hiç bir planın
gösteremeyeceği derecede ayrıntılarla görsel açıdan çarpıcı, unutulmaz görüntüler elde
etmenizi sağlar.
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Darren Aronofsky'nin Bir Rüya İçin Ağıt (Requiem for a Dream, 2000) filminde genişleyen gözbebeği görüntüleri
tekrarlanarak hayli biçemsel bir kurguyla psikotrop madde kullanımının etkileri görselleştiriliyor. Ancak bir makro
objektif bu boyda büyütme gücüne sahiptir.

Neden başarılı?
Makro planı, çok yakın planın bile gösteremediği konunun son derece küçük
ayrıntılarını göstererek dokuyu ve özellikleri ortaya çıkartır. Bu planın yakınlığı, en sıradan
nesneleri, hareketleri veya karakterlerin ayrıntılarını görsel açıdan ilginç hale getirir.
Oluşturduğu vurgulama da gösterilen şeyin anlatı yönünden önemli ve öykü için anlamlı olduğu
düşüncesini yaratır. Bunun bir örneğini, Alaska'nın vahşi doğasında yaşamını sürdürmeye
çalışan Chris Mc- Candless'ın (Emile Hirsch) öyküsünü anlatan Sean Penn'in Özgürlük Yolu
(Into the Wild, 2007) filminde görüyoruz. Film boyunca Chris, durumu kötüleşip kilo
kaybettikçe kemerine yeni delikler açar. Açtığı her yeni delikte, deriye bunu açan bıçağı gittikçe
daha yakın planlarla görürüz. Böylece açtığı son delik, muazzam bir önem taşır çünkü artık
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daha yakını yapılamayacak ve yaklaşan kaçınılmaz sonu işaret eden bir ıııakro planıyla
görüntülenmiştir.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Bu planları oluşturmaktaki seçenekleriniz, kullandığınız çekim formatına bağlıdır. 16
mm ve 35 mm film için çok çeşitli makro objektifler, yarı profesyonel HD formatlar için de,
fabrika çıkışı objektifinin önüne doğrudan bağlanan yaklaştırıcı mercekler, diyoptriler ve geniş
açı dönüştürücüler vardır. HD çekerken 35 mm objektifi uyarlama takımı kullanıyorsanız,
fotoğraf makineleri için tasarlanmış pek çok makro objektif seçeneğiniz olacaktır, ama makro
çekim için kullanılabilecek her merceğin aynı sonucu vermeyeceğini unutmayın. Planınızın
gereklerine bağlı olarak, özellikle görüntü niteliği ve büyütme derecesi yönünden, daha ucuz
seçenekler yerine (yaklaştırıcı objektif, geniş açı dönüştürücü ve diyoptri gibi), bu amaçla
üretilmiş bir objektif kullanmalısınız. Gerçek bir makro objektifi kullanmanın sağladığı bir
başka üstünlük de, üstündeki büyütme derecesini (örneğin "1:1" - konunun görüntüdeki boyu
gerçek boyuyla aynı, "1:2"- görüntüdeki boyut gerçek boyutun yarısı demektir) ve netlik
mesafesini gösteren işaretler yardımıyla pozlama hesaplarını çok kolay hale getirmesidir. Bu
planlar son derece kısa kamera-konu mesafesi gerektirdiğinden, sonuç olarak elde edilen alan
derinliği de kaçınılmaz biçimde aşırı kısalarak bir alan yerine neredeyse bir çizgiye
indirgenecek, bu da netlik ayarını çok zorlaştıracaktır, özellikle de konuda en ufak bir hareket
varsa. Bu zorluğu hafifletmenin bir yolu, aşağıda anlatıldığı gibi, kısık diyafram kullanarak alan
derinliğini artırmaktır.
Format
Yarı profesyonel bir HD kamera kullanıyorsanız, CCD algılayıcının duyarlığını
yükseltemeyeceğiniz için (görüntü niteliğinden fedakârlık yapıp kazanç işlevini kullanmanız
dışında), daha uzun alan derinliği elde edebilmek için bol miktarda ışık kullanmaya hazır
olmalısınız. Kameranın kendi objektifinin önüne koyacağınız ek mercekler ve özellikle 35 mm
objektifi uyarlama takımına bağlanacak bir makro objektifi de büyük ölçüde ışık kaybına
neden olacaktır. Daha ucuz olan amatör HD kameraların çoğundaki makro uygulaması,
neredeyse ön merceğe dokunacak kadar yakın nesneleri net yapmanıza olanak sağlayarak sizi
makro uyarlayıcısı veya geniş açı dönüştürücü kiralama masrafından kurtarır. Bu kameraları
kullanmanın kötü yanı, HD formatının çok sıkıştırılması ve bazı durumlarda, daha önce farklı
bir formata aktarmazsanız, kimi doğrusal olmayan kurgu (NLE) sistemlerinde işlemin çok
yavaş, hatta imkânsız oluşu. Çoğu kameraların üstündeki LCD ekran bu iş için çok küçük
olduğundan, makro planı çekiminde netliği çok iyi görebilmek için büyük boy bir monitör
kullanmak neredeyse vazgeçilmez koşuldur.
Işıklandırma
Bazı durumlarda makro planında alan derinliği o kadar kısadır ki, bir aralık olarak değil,
anca bütün olarak ölçülebilir. Bu yüzden gerek karakter, gerek kameradaki en ufak bir kıpırtı,
görüntüyü netlik dışı yapabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu, diyaframı kısarak alan derinliğini
olabildiğince artırmaktır, bu da, görüntünün az pozlanmasını önlemek için bol ışık kullanımını
gerektirir. Şunu unutmayın ki, fazladan ışık kullanma durumunda bile alan derinliği çok kısadır,
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ama en ufak bir artış bile, kullanılabilir bir plan elde etmeyi kolaylaştırır. Unutmamak gereken
bir başka nokta da, kameranın konuya çok yakın olması yüzünden, konunun üzerine düşecek
objektif gölgesi yüzünden lambayı yerleştirebileceğiniz yerlerin sınırlı olmasıdır. Bu durumda
yumuşak ışık kaynakları daha iyi iş görür ayrıca objektifin çevresine geçen ve yumuşak, dağınık
ışık veren özel "halka lamba"lar da vardır.
Kuralları Yıkmak

Andrew Niccol'un Gattaca (1997) filminin imgesel jenerik altı açılış planında kesilmiş
tırnaklar, kırpılmış saçlar ve kurumuş deri parçalarının yüksek kare çekimde ağır dökülüşlerinin
görüldüğü bir dizi makro planı kullanılıyor. Bunlar, en ufak bir organik izin bile doğum öncesi
genetik olarak planlanmamış, dolayısıyla "geçersiz" kişilerin belirlenmesinde kullanılacağı bir
dünyada, bunların önemini vurguluyor. Bununla birlikte, planların bazıları gerçek makro
çekimler değil. Plastikten yapılmış ve kuru deriyi taklit eden parçaların 360 kare hızda çekilmiş
görüntüleri, gerçek makro objektifle elde edilebileceğinden daha inandırıcı planlar oluşturuyor.
Son derece kısa bir alan derinliğinin kullanılması bu planları, sekanstaki öbür gerçek makro
planlarından ayırt edilemez hale getiriyor.

159

ZUM PLAN
İlk olarak 1950'li yılların sonlarında sinemaya giren zum objektif, kamerayı yerinden
oynatmadan veya objektif değiştirmek zorunda kalmadan, yalnızca objektifin odak
uzunluğunu çekim sırasında değiştirerek sinemacıların hareketli görüş alanı elde edebilmesini
sağladı. Zum planları kaydırma planlarına benzese de, uzam ve hareketi gösterme bakımından
farklıdır. Bir zum planında kamera yerinde hareketsiz kalıp sabit bir perspektifi korurken,
objektif geniş açı konumunda tele konumuna (zum ileri) veya teleobjektif konumundan geniş
açı konumuna (zum geri) zum yapar. Bir kaydırma planında kameranın kendisi hareket ettiği
için perspektif aynı kalmaz. İzleyici kaydırma planında bir şeye yaklaşma veya ondan
uzaklaşma duygusu yaşarken, zum planında ise kompozisyonun bir kısmı ona yaklaştırılıyor
veya ondan uzaklaştırılıyor gibi hisseder. Bir zum planının birinci işlevi, giderek planın
kompozisyonunu değiştirmek, böylece daha önce görmediğimiz bir şeyleri çerçeveye katmak
veya kompozisyondaki unsurların bir kısmını eleyerek tek bir konuya yoğunlaşmayı
sağlamaktır.
Odak uzunluğunun değişmesi, objektif üstündeki bir halkayı elle döndürerek ya da odak
değişimin hızını kameramanın kontrol edebilmesini sağlayan bir servomotor (temel olarak
video kameralardaki zum düğmesini taklit ederek) yardımıyla yapılır. Zum hareketi, izleyicinin
plandan almasını istediğiniz duyguya göre yumuşak ve düzgün veya hızlı ve sarsıntılı olabilir.
Aksiyon filmlerinde çoğu kez elde kamerayla çekilen planlarda odak uzunluğunda yapılan
telaşlı ve sarsıntılı değişim, kompozisyon değiştikçe onu hemen düzeltmek için kullanılan
yöntemleri ortaya çıkartır. Böyle durumlarda plandaki çerçeveleme hatalarıyla hemen yapılan
düzeltmeler, türün görsel dilinin özelliğidir ve izleyicinin dikkatini dağıtmaz (hareketi gerçek
zamanda yakalayabilmek için zum objektifi kullanarak hızla yeni çerçeveler oluşturan belgesel
geleneğinin bir mirası). Zum planları objektif değiştirmeye gerek kalmadan bir planın
çerçevelenmesinde temel değişiklik yapabildiğinden, genellikle uzun süren çekimler (birkaç
saniyelik ortalama plan süresinden daha uzun süren) haline gelir ya da odak uzunluğundaki
değişimin düzgünlük ve hızına göre kurguda kısa parçalar şeklinde bağlanarak gerilim ve
tehlike duygusu yaratmak için kullanılırlar.
Francis Ford Coppola’nın Konuşma (The Conversation, 1974) filminin başlangıç
jenerik bölümünde klasik bir zum planı örneği var. İzleyici San Francisco'daki Union Square
meydanını üst açıdan çok genel planda görürken bir yandan da gizlice kaydedilmekte olduğu
açıkça belli olan bir konuşma duyar. Plan yumuşak biçimde ileriye zum yapar, çerçeveyi
yavaşça daraltarak sonunda hedefini gösterir: Harry Caul (Gene Hackman), yasak ilişki
yaşadıkları düşünülen bir çiftin konuşmalarını kaydetmesi için kiralanmış bir izleme uzmanı.
Plandaki yavaş zum kullanımı, kaydedilmekte olan konuşmanın sesiyle birleşince, izleyiciyi de
casusluğa ortak ederek filmin ana temalarından birini ustaca tanıtıyor.
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Francis Ford Coppola'nın Konuşma (The Conversation, 1974) filminin başlangıcındaki jenerik
bölümünde ağır ağır yaklaşarak ana karakter Harry Caul'u (Gene Hackman) tanıtan plan,
elektronik kontrollü bir zum objektifin sinemada ilk kez kullanımını gösteriyor.
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Neden başarılı?
Bir zum planında odak uzunluğu birden değişince bir aciliyet, gerilim ve tehlike
duygusu aktarabilir. Çerçevede çabuk düzeltmeler, kararsız kompozisyon, konuda kısa süreli
bulanıklıklar normaldir ve bu tarz çekimde beklenen şeylerdir. İzleyicide yaptığı genel etki genellikle doğru olmasa bile- harekete, oluşurken ve gerçek zamanda tanık olduklarıdır. Paul
Greengrass'ın Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy, 2004) filminden alınan bu örnekte,
peşine birinin takıldığını öğrenen Jason Bourne (Matt Damon), bu tehditten beraberce
kaçmaları için kız arkadaşı Marie'yi (Franka Potente) bulmaya gider. Ön planda Marie'nin de
göründüğü kompozisyondan başlayan ve arka planda beklemekte olan Jason'da biten hızlı ve
kararsız bir ileri zum (veya yıldırım zum), öyküdeki bu anın ivediliğini ve gerilimini
vurguluyor.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Değişik zum oranlarında üretilen zum objektifler, çekim anında birçok odak
uzunluğu seçeneği sunarlar. Zum objektiflerde, asal objektiflerden (sabit odak uzunluklu
objektifler) daha çok sayıda mercek olduğu, bu yüzden de daha yavaş olduklarını unutmamak
gerekir. Bir zum objektifin en açık diyaframı, iyi kalitede bir asal objektifin en açık diyaframına
kıyasla hayli kapalı kalır. Bu da, gece dış çekimde ya da iç mekânda lamba ışığında çalışırken
asal objektif yerine bir zum objektif kullandığınızda, ciddi bir sorun olan daha fazla ışık ihtiyacı
demektir. Ayrıca, çok yüksek kaliteli bir zum objektif kullanmadığınız durumda görüntü
niteliği, asal objektifle elde edeceğinizden daha düşük olacaktır. Buna karşın birçok asal
objektif yerine iyi bir zum objektif kullanmak, çekim sırasında sizi objektif değiştirmek için
zaman harcamaktan kurtarır. Zum planı çekiminde kamera hareket etmiyorsa, zum sırasında
netliği korumanın en kolay yolu, önce sonuna kadar ileri zum yaparak yaklaşan konuyu net
yapmaktır. Ondan sonra çekimde ileri veya geri zum yaptığınızda, konu hep net olacaktır. Zum
planı elde kamerayla çekilecekse, kameraman zum kolunu kullanmak zorunda olduğundan,
netlik ayarını yapması için bir yardımcı gerekecektir. Bu durumda, birinci asistanın objektifin
netlik halkasına erişimini kolaylaştıran bir netlik izleme (follow focus) aracı kullanmak zorunlu
olur. Daha pahalı bir çözüm ise asistanın bu işi hareketli kameranın birkaç adım uzağından
yapmasını sağlayan bir uzaktan kumanda kullanmaktır. Netlik izleme aracı zum halkasına da
bağlanabilir, böylece zum çok daha düzgün yapılabilir. Bunun gerekli olduğu yer, zum planında
bir uçtan öbürüne bütün basamaklar boyunca zum yapıldığı durumdur. Zum halkasını baştan
sona kadar çevirebilmek için bir yerde elinizi bırakıp daha ileriden tutarak devam etmek
gerekeceğinden, zum hareketinde bir duraklama olacaktır. Bazı netlik izleme araçları, çarkın
çok az çevrilmesiyle zum (veya netlik) halkasının baştan sona kadar döndürülmesini sağlayacak
biçimde ayarlanabilir, bu da uzun zumlar yapılmasını hayli kolaylaştırır.
Format
SD ve HD kameraların çoğu fabrikadan çıktığında, üzerlerinde elektronik unsurlarının
optik gereksinimini karşılayacak biçimde tasarlanmış bir zum objektif bulunur. Ne yazık ki bir
zum objektifin optik yapısı, tipik CCD algılayıcının zayıf duyarlığı ile birleşince, destekleyici
lambalar olmadan zayıf ışık koşullarında çekim yapmayı zorlaştırır. 35 mm objektifi
uyarlama parçasıyla kullanıldığında, kestiği ışık yüzünden, güneşli gündüz dış veya iç
çekimlerin dışında kalan çoğu durumda fazladan lamba kullanımı zorunluluk haline gelir.
Bununla birlikte SD ve HD kameraların çoğunda film kamerasında kullanılan zuma göre bir
üstünlük vardır. Video kameraların çoğunda çok düzgün ve yumuşak zum yapmayı sağlayan
servomotor kumandası bulunur. Bazı yarı profesyonel kameralarda değişik zum hızları bile
belirleyebilirsiniz. Film kamerasında, Coppola'nın Konuşma (The Conversation, 1974)
örneğinde de görüldüğü gibi, motorlu netlik izleme aracı olmadan bunu yapamazsınız.
Işıklandırma
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Zum objektifler asal objektiflerden daha yavaş (en açık diyaframları daha kapalı)
olduğundan, bunları kullandığınızda, aynı odak uzunluğundaki bir asal objektife göre daha çok
ışık kullanmak gerekecektir. Böyle durumlarda, birkaç asal yerine bir zum objektif kiralamanın
kazancını hesaplamak gerekir, çünkü bu kazancın bir kısmı, gereken fazladan lambaların
kirasına gidecektir. Buna karşın bir zum objektif, size çekim sırasında objektif değiştirmek için
harcayacağınız zamanı kazandırabilir.

Kuralları Yıkmak

Bu plan zum objektifle çekilmiş gibi görünmesine karşın, aslında bir optik matipo*
ürünüdür, görüntüdeki giderek büyüme çekim sırasında yapılan bir zumla değil, yapım
sonrasında laboratuvarda bir optik kopya basıcıyla gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin belirtisi,
optik basıcı yalnızca çekilmiş bir film karesinden büyütme yaptığı için, büyüme arttıkça
kaçınılmaz bir yan etki olan büyüyen grenler ve çözünürlük kaybıdır. David Lynch'in Fil Adam
(The Elephant Man, 1980) filminin başındaki rüya bölümünden alman bu örnekte grenlerin
büyüklüğü uygunsuz kaçmıyor, tam tersine, anakarakterin hayali doğumunu görselleştiren
gerçeküstü imgeleme biçemsel bir görünüş katıyor.
*optik matipo: Negatifle ham pozitif arasında bir mercek ve ışık kaynağının önünde bir
obtüratör vardır ve fotoğrafçıların agrandisörle baskı yapmaları tarzında negatifin her karesi
tıpkı kamerada çekilirken olduğu gibi, kısa bir an duraksayarak karşısında yine aynı anda
duraksayan ham pozitif filme basılır. Bu makinede, agrandisörde olduğu gibi, negatif karesinin
çerçevesi büyütülüp küçültülebilir, üst üste baskı gibi değişik işlemler yapılabilir.
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PAN PLAN
Bir pan planında kamera olduğu yerde -sehpa üstünde, bazen elde- sağa veya sola
dönerek çevreyi yatay olarak tarar. Pan, bir alanın kesintisiz gösterimi anlamına gelen panoramik sözcüğünün kısaltmasıdır. Pan planları çoğu zaman bir konunun hareketini izlemek
(panla takip planı da denir) için yapılır ve konunun hareketinin kameranın hareketine neden
olmasından dolayı "gerekçeli" kamera hareketi denir. Pan planları bakışı bir konudan öbürüne
çevirmek için de kullanılır. Bu planlarda kamera hareketinin gerekçesi konunun hareketi
değildir. Örneğin, bir karakterin çerçeve dışında bir şeye baktığını görüp onun bakışını izlemek
için o yana dönmek gibi anlatıdan kaynaklanan bir neden yoksa izleyici açısından çok
belirgindir.
Bir sahnenin belirli bir bölümünü ayrı planlarla görüntülemek yerine pan yapıldığında,
bir pan hareketinin gerçek zaman ve uzamın bütünlüğünü koruduğunu, bu yüzden de izleyicide,
bu planı kullanmayı gerektiren özel bir bağlantı kurulmakta olduğu duygusunu yaratabileceğini
hesaba katmak gerekir. Örneğin, bir karakter bir mekânda ilerlerken orayı geçmenin ona ne
kadar uzun geldiğini gerçek zamanda aktarmak, ya da bu bilgi öykünüzde önemli bir rol
oynuyorsa, bu mekândaki uzamsal ilişkileri vurgulamak için onunla birlikte pan yapmak
isteyebilirsiniz. Pan planı, bir oyuncunun kurgulanırsa etkisi zayıflayacak, önemli bir
performansının bütünlüğünü ve gücünü korumak için de kullanılabilir. Örneğin, iki kişi
arasındaki bir tartışmada gerilimin dozu giderek yükselirken, duygular hep yapıldığı gibi
açı/karşı açı planlarla değil, birinden öbürüne gidip gelen pan-larla aktarılabilir. Hatta kamerada
pan hareketleri, tartışmanın yoğunlaşmasıyla uyumlu biçimde hızlandırılabilir, böylece izleyiciye tartışmayı gerçek sürede yaşatırken, sahneyi de geleneksel kurgu yöntemi kullanan
öbür sahnelerden ayırarak öne çıkartır.
Filminizin bir sahnesinde veya bir sahnenin özel bir anında pan mı yoksa karşılıklı
açılar mı kullanacağınıza karar vermenizde bütün bu unsurlar etkili olabilir. Akira Kurosawanın
Kagemusha (1980) filminden alınan örnekte, yeni ölmüş bir komutanı taklit ederek yerine
geçen ve aslında alçakgönüllü bir hırsız olan başkarakteri (Tatsuya Nakadai) izlemek için bir
panla takip planı kullanılıyor. Ordusunu teftiş ederken birden kendisine saygı duyulan bir önder
gibi davranılmasının heyecanına kapılarak askerlerin tezahüratı altında atını dörtnala kaldırır.
Kurosawa, askerlerin arasında at koşturan karakteri izlemek için görüş alanını çok daraltan bir
teleobjektifle pan yapıyor. Sonuçta, çerçevenin x ekseni boyunca pan yaparak hareketi izleyen
teleobjektifin yarattığı etkiyle karakteri aslında olduğundan çok daha hızlı at sürüyormuş gibi
göstererek onun gem vurulmamış coşkusunu aktaran plan, Kurosawa’nın biçemsel bir
imzasıdır.
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Akira Kurosawa'nın Kagemusha (1980) filmindeki bu pan planı, başkarakteri (Tatsuya
Nakadai) çerçevenin x ekseni boyunca panla izlerken, onun hareketinin olduğundan hızlı
algılanması için teleobjektifin dar görüş alanından yararlanıyor.
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Neden başarılı?
Bir sahnede özellikle anlamlı bir oyunculuğun, ilişkinin veya bir anın kesintisiz
bütünlüğünü korumak istendiğinde pan yapmak, kurguya karşı bir seçenek olarak görülebilir.
Pedro Almodövar'ın Kırık Kucaklaşmalar (Los abrazos rotos, 2009) filmindeki bu önemli
sahnede Mateo (Lhris Homar) banyoya girer, sevgilisi ve filminin yıldızı Lena'nın (Penelope
Cruz) patolojik düzeyde kıskanç aşığı tarafından dövülmüş olduğunu görür. Bütün sahne tek
bir plan halinde çekilmiştir. Lena'yı görüntüleyen kamera kapıdan girdiğinde panla Mateo'ya
döner, onun durumu algılamasını gördükten sonra yeniden Lena'ya dönerek aynada oluşturduğu
ikili planda birinin kanlar içindeki haliyle öbürünün tepkisini aynı çerçevede göstererek doruğa
ulaşır. Değişik boydaki planların kurgulanması yerine tek planda elde kamerayla pan yapmak,
karşılaşmalarına gerçekçilik ve gerilim katıyor ayrıca izleyicide olayı gerçek zamanda
izliyormuş duygusu yaratıyor.
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Teknik Düşünceler
Objektifler
Pan, uzamı yatay olarak taradığından odak uzunluğu seçiminiz, izleyicinin x ekseni
boyunca oluşan hareketi çerçevede ön ve arka plandaki durağan nesnelere oranla nasıl
algılayacağı konusunda önemli rol oynar. Örneğin, bir karakteri geniş açı objektifle takip eden
bir pan planında karakter, gerçekte olduğundan daha yavaş hareket ediyor gibi görünür. Bu etki,
kısa odak uzunluklu objektiflerin geniş görüş alanına sahip olmasından kaynaklanır. Aynı plan
bir teleobjektifle çekildiğinde etki tam tersine döner, bu bölümün başında gördüğümüz
Kurosavva'nın Kagemusha örneğinde olduğu gibi, karakter çerçevenin x ekseni boyunca daha
hızlı hareket ediyor gibi görünür. Odak uzunluğu ayrıca, aşağıda göreceğimiz gibi, strobo etkisi
(kesintili hareket görüntüsü) oluşturmadan pan yapmak için kameranın tarama hızını da etkiler.
Malzeme
Filminiz görsel planlaması içinde sarsıntılı bir kamera etkisi (örneğin kamera elde çekim
yapmak) tasarlamadıysanız, pan hareketi sırasında kameranın kesinlikle sarsılmaması gerekir.
En ufak bir sarsıntı hemen dikkati kendine çeker ve izleyicinin kamerayı fark etmesine neden
olur. Bu yüzden yumuşak bir pan isteniyorsa, kamera sehpasındaki başlığın pan hareketinin
hızını ve akıcılığını kontrol edebildiğinden emin olmak gerekir. Sehpa başlıklarının çoğunda
pan ve tilt hareketlerini sabit bir hızla yapmayı sağlayan bir direnç mekanizması (sürtünme veya
hidrolik kökenli) bulunur. Bu mekanizmayı ayarlayarak hareket sırasında sabit hızda gerektiği
kadar yavaş veya hızlı pan yapabilirsiniz. Pan hareketinden önce başlığın su seviyesinin düzgün
olmasını sağlayın, aksi halde pan giderek alçalacak veya yükselecektir. Sehpa veya başlıkların
çoğunda bunu sağlamak için bir su terazisi vardır. 24 veya 25 kare/saniye hızda çekim yaparken
(film veya video fark etmez) bazı pan hızlarında görülen strobo etkisine de dikkat etmek
gerekir. Pan sırasında kamera belirli bir hızın üzerinde tarayacak olursa, görüntüde strobo etkisi
dediğimiz tutukluğa benzer bir etki görülür. Bu etki uzun odaklı objektiflerde daha belirgindir
ve aynı zamanda kullanılan obtüratör açısından da etkilenir. Bu etkiyi önlemek için kullanılan
pratik kural, pan sırasında çerçevenin bir yanından giren bir karakterin öbür taraftan çıkması
için en az 5-7 saniye geçmesi gerektiğidir. Bu hızla yapılan panda görüntü titreşmeyecektir
(sinema el kitaplarının çoğunda bu konuda başvurabileceğiniz pan hızı listeleri vardır). Bununla
birlikte strobo etkisinin dikkate alınmadığı bir pan türü vardır: yıldırım pan. Bu harekette
kamera bir konudan öbürüne hızla dönerken geçiş sırasında bilinçli olarak bulanık bir görüntü
oluşturur. Yıldırım pan- lar genellikle sahneler arası geçişlerde kullanılır, aradaki bulanıklık iki
plan arasındaki bağlanma noktasını gizler. Bazen bir sahnenin içinde bir karakterden öbürüne
hızla dönerek pan sonunda görülen karaktere dramatik vurgu yapmak için de kullanılır.
Işıklandırma
İster bir karakterle birlikte, ister bir karakterden öbürüne pan yapıyor olun, plan boyunca
netliği korumanızda alan derinliği etkili olacaktır. Bir karakterden öbürüne pan yaparken
teknik veya estetik nedenlerle kısa alan derinliği kullanmayı seçtiyseniz, ikinci karakter
kameraya birinciden farklı uzaklıkta olduğu zaman netlik ayarı yapmak gerekecektir. Buna
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karşın pan sırasında bütün karakterlerin net olmasını istiyorsanız, uzun alan derinliği
yaratmanız gerekir. Bu da kapalı diyaframla elde edileceğinden, görüntüyü doğru
pozlayabilmek için gerekli ışığa ihtiyacınız olacaktır. Gündüz dış çekimlerde elbet bu bir sorun
oluşturmaz, ama iç mekânda veya gece dış çekimlerde zorlayıcı olabilir.

Kuralları Yıkmak

Edgar Wright'm Sıkı Aynasızlar (Hot Fuzz, 2007) filminde Janine'in (Cate Blanchett)
görüntüsünden, onu görmeye gelen ayrıldığı erkek arkadaşı, Londra'nın en iyi polisi Nicholas
Angel'ın (Simon Pegg) görüntüsüne geçmek için bir yıldırım pan kullanılmış. Yıldırım panlar
genellikle sahneler arasında geçişlerde kullanılır. Sahne içinde uygulandığında amaç, pan
sonundaki karaktere dramatik vurgu yapmaktır. Bu örnekte ise yıldırım pan aynı sahne içindeki
bir kurguyu örtüyor ve dramatik vurgu, anlatıda görsel bir can alıcı nokta gibi kullanılıyor.
Wright, komedilerinde korku ve bilimkurgu filmlerine özgü görsel teknikler kullanmasıyla
bilinir.
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TİLT PLAN
Tilt planında kamera olduğu yerde -sehpada veya elde- yukarıdan aşağı veya aşağıdan
yukarı doğru döner. Bu hareket, planın görüntü alanını dikey yönde genişleterek izleyicinin
dikkatini bir alandan öbürüne taşır. Bu dikey hareket sonucu oluşan dinamik çerçeve, genellikle
tanıtım planı gibi kullanılır. Kameranın yavaş yavaş aşağı doğru indirdiği bakışıyla mekân
izleyiciye tanıtılır. Bazen planın sonu içeri giren veya oradan ayrılan bir karakterde biter. Bir
başka çeşitlemede, iki kişi arasındaki bir konuşmanın sonunda önce bir karakteri gören kamera
sonra yukarı doğru dönerek mekânı tanıtır, böylece önceki konuşmaya yeni bir bağlam
oluşturur (örneğin komik veya alaycı). Pan planları gibi tilt planları da gerçek zamanın,
mekânın ve oyunun bütünlüğünü korur. Bu yüzden aynı hareketi görüntülemek için kurguda
birleşecek tek tek planlar yerine tilt planını kullanmak, öykünüzün anlatımında bu seçimi
anlamlı kılacak anlara saklanmalıdır. Kameranın tilt hareketi yapması, bir karakterin
hareketinden veya sahnedeki bir durumdan kaynaklanabilir (bir karakterin çerçeve dışındaki bir
şeye aşağı veya yukarı doğru bakışından sonra bakışı izleyen bir tiltle kameranın onu
göstermesi gibi). Gerekçesiz kamera hareketlerinden çoğunlukla kaçınmak gerekir, çünkü
dikkati kendi üstüne çekerek izleyiciyi öyküden uzaklaştırabilir. Bununla birlikte bazı
durumlarda tilt planının iki ucundaki iki konu arasında özel bir ilişki olduğuna işaret etmek için
gerekçesiz hareket kullanılabilir. Örneğin, bir havaalanında pistin üstünde duran bir kişiden
hareketle onun üstünde yukarıda uçan bir uçağa tilt yapmak, öykünün içeriğine göre çok çeşitli
bağlantılar çağrıştırabilir (onun uçma hayali, evine dönme isteği, uzaktaki sevgilisine
kavuşmasını engelleyen uçuş korkusu gibi).
Tilt planları aslında pan planlarından çok daha az kullanılır çünkü hareketlerin çoğu
genellikle çerçevenin x veya z ekseni üzerinde sahnelenir. Aralarında tilt aşağı-tilt yukarı
yapmanıza fırsat sağlaması için değişik yüksekliklerdeki iki kişi arasında geçecek bir konuşma
çok enderdir. Tilt planlarının çoğu izleyici tarafından hemen hiç fark edilmeden geçer, çünkü
bir karakter kameraya yaklaşır veya ondan uzaklaşırken uygun baş üstü boşluğunu ve üçte
birler kuralını korumak için yapılan çerçeve düzeltmelerinden oluşurlar.
Steven Soderbergh'in Solaris (2002) filminden bu örnekteki tilt planı, bir mekân ve bir
karakter arasında ilişki kurmak için kullanılıyor. Sorunlu psikolog Chris Kelvin in (George
Clooney) yaşamında bir günü gösteren kısa bir açılış bölümünün parçası olan plan, çağın
ilerisinde bir büronun tavanından başlayıp yavaş bir tiltle aşağı inerek onun yönettiği bir grup
terapi oturumuna geliyor. Hâlâ eşinin ölümünün etkisinde olan Chris'in yaşamı durağan ve
monoton bir hal almıştır. Bir kafesi veya hücreyi de çağrıştıran tavan ve duvarlardaki tekrarlı
şekilleri tarayan tilt, onu koltuğuna çökmüş gösteren bir göğüs planında bitiyor. Yavaş yapılan
bu gerekçesiz kamera hareketi, tekrarlanan şekiller tiltin başında çerçeveyi doldurduğunda
aslında bir soyut plan oluşturuyor. Kamera yavaş yavaş aşağı inerek Chris'i çerçeveye alırken
onunla tavan ve duvardaki şekiller arasındaki ilişki iyice göze çarpıyor.

173

Steven Soderbergh'in Solaris (2002) filmindeki bu tilt planı, bu mekândaki tekrarlı soyut şekilleri, eşinin
ölümünden sonra Chris Kelvin'in yaşamındaki durgunluk ve monotonluğu aktarmak için yaratıcı bir biçimde
kullanıyor.
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Neden başarılı?
Tilt planları çoğu zaman bir karakterin bir mekâna gelişi veya ayrılışı nedeniyle o
mekânı gösteren bir tanıtım planı gibi kullanılır. Martin McDonagh'ın In Bruges (2008)
filmindeki bu tilt planı, İrlandalı tetikçiler Ray (Colin Farrell, solda) ile Ken'in (Brendan
Gleeson, sağda) ellerine yüzlerine bulaştırdıkları bir cinayetten sonra gizlenmek için geldikleri
Bruges'deki Çan kulesini tanıtır. Plan kulenin tepesini göstererek başlar, sonra çabucak aşağı
inerek karakterleri gösteren ikili planda biter. Bir tilt planı kullanmak bu aşamada daha çok
anlatı yönünden sonuç doğurmayacak pratik bir uygulama gibi görülse de, öykü ilerleyip de
görülen karakterlerden biri kritik bir sahneden sonra bu kulenin tepesinden atlayarak
öldüğünde, müthiş bir anlam ve içe işleyen bir dokunaklık kazanıyor. Ancak o zaman bu
plandaki tilt hareketi ve oluşturulma hızının, bu düşüşün habercisi olduğu anlaşılıyor. Başarılı
bir imge sisteminin parlak bir örneği.
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Teknik düşünceler
Objektifler

Pan planlarının yatay hareketleri gibi tilt planlarının algılanan dikey hareketleri de odak
uzunluğu seçiminden büyük ölçüde etkilenir. Geniş açı objektifler, çerçevenin x ekseni
boyunca gelişen hareketi olduğundan daha yavaş gösterir (ve teleler daha hızlı). Bir karakterin
çerçeve içinde aşağı yukarı hareketi nedeniyle kameranın tilt yapmasını gerektiren planlar
oldukça ender olsa da, bu durum çerçevenin y ekseni boyunca yapılan hareketler için de
geçerlidir. Bir tilt planı genellikle bir mekânı tanıtmak için kullanılır, bazen bir karakteri de
gösterir. Bu durumda odak uzunluğu seçimi, geniş açı veya telenin yaratacağı optik çarpılmanın
tanıtılan mekâna katacağı dramatik etkiye göre yapılabilir. Örneğin bir binayı tanıtmak için
geniş açı seçerek onun gerçekte olduğundan daha uzun ve heybetli görünmesini
sağlayabilirsiniz. Bunun yerine bir tele seçilirse, bina olduğundan daha kısa ve daha az heybetli
görünecektir.
Malzeme
Bütün hareketli çerçeve planları ve kamera hareketleri gibi tilt planlarında da, özellikle
istendiği durumlar (örneğin, görsel planlamanızın gereği elde kamerayla çekim gibi) dışında,
akıcılığı sakatlayacak herhangi bir titreme ve duraksama olmamalıdır. Bu amaçla, profesyonel
sehpa başlıklarında istediğiniz hızda ve akıcı tilt yapmanıza yardımcı olan hidrolik veya
sürtünme yöntemli direnç mekanizması vardır. Örneğin, önceki sayfada gördüğümüz Irı Bruges
örneğindeki hızlı tilt, kameranın hızlı ama akıcı hareket edebilmesi için direnç mekanizması
ayarını en düşüğe getirmeyi gerektirir. Öte yandan direnç ayarını en yükseğe yapmak, bölüm
başındaki Solaris örneğinde gördüğümüz gibi çok yavaş ve muntazam bir tilt yapmanızı sağlar.
Tilt hareketine başlamadan önce sehpa başlığında su seviyesi ayarının doğru yapılmış olmasına
dikkat etmek gerekir, aksi halde tilt ilerledikçe çerçeve sağa veya sola kayar. Bunu önlemek
için yapılacak şey, çoğu başlıklarda bulunan su terazisindeki kabarcığı or
taya ayarlamaktır. Yapılan tiltin hızında, pan planlarında da olduğu gibi, kamera hızlı
hareket ederse oluşacak olan strobo etkisi (görüntüde sarsaklık) hesaba katılmalıdır. Ne yazık
ki pan planlarında kullanılan pratik hız hesabı, dikey hareket olan tilt planlarında geçerli
değildir. Ama sarsıntısız yapabileceğiniz en hızlı tiltin hızını, kullandığınız formatın çerçeve
oranına göre hesaplamanız zor değildir. Örneğin pratik kural, strobo etkisinden kaçınmak için
bir pan sırasında bir konunun çerçeveyi boydan boya geçiş süresinin 5 ila 7 saniyeden az
olamayacağını söyler. Çerçeve oranınız 1.78:1 ise, tiltte strobo etkisi olmaması için bir noktanın
çerçeveyi diklemesine boydan boya geçişi en az 2.8 saniye olmalıdır (5/1.78=2.8). Kameranın
ağırlığının başlık üzerinde çok dengeli dağıtılmış olmasına da dikkat etmek gerekir, özellikle
de kameranın önünde ağır bir zum veya arkasına ağır bir akü bağlıysa. Profesyonel sehpa
başlıklarının çoğunda kamerayı bağladığınız plaka öne arkaya kayarak kameranın ağırlığının
dengeli biçimde dağılmasını sağlar. Ağırlığı sehpanın ortasına oturtulmamış dengesiz bir
kamera, tilt sırasında kolayca devrilebilir.
Işıklandırma
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Çok ender olarak rastlansa da, mizopuan (objektifte netlik ayarını düzeltme) fırsatı
bulamadan bir konudan öbürüne hızla tilt yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumda kısık
diyaframın pozlamayı zayıflatmasını önleyecek kadar ışık kaynağına sahip iseniz, uzun alan
derinliğiyle çalışmak bunu olanaklı kılabilir. Burada dikkat edilecek bir nokta, tilt hareketi
sırasında yukarıdaki ışık kaynaklarından objektife kaçak ışık girme (ağıl) olasılığının yüksek
oluşudur. Işık parıldamaları görsel stratejinizin bir parçası değilse, bunu önlemek için lambaları
yeniden düzenlemek, mafsallı kolla kameraya bağlı bayraklar kullanmak veya kameranın yerini
değiştirmek gerekebilir.
Kuralları Yıkmak

Wim Wenders'in Berlin Üzerinde Gökyüzü (Der Himmel über Berlin, 1987) filmindeki bu dokunaklı planda
hareketli araba üzerinde yapılan bir tilt planı, çerçeveyi giderek daraltıp sonunda mutsuz insanları teselli eden
melek Cassiel'i (Otto Sander) görüntüler. Bu planda tilt alışılmamış biçimde araba hareketine karşı önceliği alıyor
ve melek sanki göğe yükseliyormuş etkisi oluşturan görsel açıdan şiirsel bir kompozisyon yaratıyor.
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