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GİRİŞ
Ş

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Televizyon yapımları içerisinde yapım süreci en uzun olan ve en fazla emek harcanan
program türlerinden ikisi drama ve belgesel programdır.
Drama programları televizyonda diziler, televizyon filmleri, durum komedileri
(sitcomlar) ve değişik program türleri içerisinde canlandırmalar şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Televizyon dramaları; tasarım, senaryo yazımı, çekimi ve çekim sonrası yapılan
çalışmaları ile hem zaman hem de maliyet gerektiren yapımlardır. Televizyon için izlenme
oranları yüksek olan bu programlar, aldığı reklamlar sayesinde kanala yüksek maddi getiriler
sağlar. Bu sebeple oldukça önemli yapımlar içerisinde yer alır.
Belgesel programlar, insanların merak duygusunu tatmin etmeleri ve bilgilenme
ihtiyaçlarını gidermeleri bakımından ilgi çeken programlar arasındadır. Belgeseller tür olarak
karşımıza sinemanın keşfi ile çıkmıştır. Günümüzde çok sayıda belgesel program
yayınlanmakta, birçok belgesel kanalı yayın yapmaktadır. Belgeseller, düşünce aşamasından
yayın aşamasına kadar çok emek harcanan programlardır. Özellikle çekim aşamasında doğal
ortama müdahalelerin olması çekimleri oldukça zorlaştırmaktadır.
Bu modül ile size drama ve belgesel programlarının hazırlanması hakkında bilgiler
verilmiştir. Bu modül sonunda bu programlar için araştırma yapmayı, bilgi toplamayı,
program metnini yazmayı, programın çekimini ve kurgusunu yapmayı öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde drama programlarının hazırlıklarını
yürütebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Drama programlarını izleyiniz.
Drama programlarının türlerini araştırınız.

1. DRAMA PROGRAMLARI
1.1. Drama Program Türleri ve Teknik Özellikleri
Televizyon izleyicisinin duygusal beklentilerini diğer türlerden daha fazla
karşılamakta olan drama programları, izleyicilere daha çok yaşanabilir konularla seslenir. Bu
durum, dramalara olan ilgiyi artırmaktadır.
Klasik tanımı ile dram sanatı, “Bir ya da birkaç kişinin sahneye uygun biçimde
yazdığı, yazınsal değeri olan bir yapıt ortaya koyma sanatıdır.” Bu tanıma rağmen 21.
yüzyılda drama yapıtında yazınsal değer olması koşulu aranmamaktadır. Dram ile dramatik
arasında da farklar bulunmaktadır. Dramatik, insan yaşamını temel alan ve bu yaşamdaki bir
sorunu, bir anıyı, bir düşünceyi ya da bir duyguyu ileten bir durumdur. Dram sanatı ise
insanla ilgili konuları sanatsal bir yaratışla canlandıran üretim işidir.
İçinde her türlü konunun işlenebildiği, konuların oyunlaştırılarak oyuncular
aracılığıyla sunulduğu programlardır. Drama programları, özenli bir metin yazımı gerektirir.
Oyuncuların ustalıklarını gösterme olanağı bulduğu, yoğun bir hazırlık ve prova dönemi
gerektiren, çoğunlukla önce banda kaydedilerek daha sonra kurgulanan, doğrudan
izleyicilerin yaşamından alınmış konularla beslenen programdır. Bu açıdan izleyicilerin ilgisi
çekilmekte, konuların içinde kendilerini bulmaları sağlanmakta ve bu yolla da izlenme oranı
ve reklam geliri arttırılmaya çalışılmaktadır.
Drama programlarının temel özelliklerinden biri, izleyicilerin doğalarında bulunan
duygularla onlara seslenerek şaşırtma, gerilim, korku, tehdit, coşku gibi unsurları sıkça
kullanmaktır. Bu da izleyicilerin, kendi doğalarından alınmış duygular aracılığıyla drama
içinde kurulan albenili dünyaya çabucak girmeleri ve orada uzunca zaman geçirmeleriyle
sonuçlanmaktadır.
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Drama programların temel koşulları olan, iyi düzenlenmiş sağlam bir metin üzerinde
biçimlenmeleri, bu türün izleyicilerini kolayca kendine çekmektedir. İzlendikten sonra bir
etki bırakması için başlıca ipucu oluşturmaktadır. Oyuncularca söylenen sözün ayrıntısıyla
düşünülerek bir bütünlük içinde değerlendirilip seçilmesi, drama programlarının izleyicilere
aktardığı iletiler açısından daha dolgun görünmesini sağlamaktadır. Pek çoğunun başarısı,
etkileyici metinler olup izleyicilere görkemli görünürken aynı zamanda kalıcılık
sağlamaktadır.

Resim 1.1: Tv dizisi



TV dizileri

TV dizilerinin temel özelliği, her bölümde aynı ana karakterlere yer vermekle birlikte,
her bir macerayı bir bölüme sığdırması, o bölümün konusunu sonraki bölüme
taşırmamasıdır. Oysa seriyaller (pembe diziler) tam tersine olayları çok sayıda bölüme yayar.


Seriyaller (pembe diziler)

Seriyaller; kesintisiz akan, tekrar içermeyen, bol malzeme içeren programlardır.
Yıl boyu gösterime girer. Bu nedenle çok iyi örgütlenmiş geniş bir yazar ekibinin çalışmasını
gerektirir.
Genelde söyle bir hiyerarşik yapılanma söz konusudur:

Sorumlu yapımcı (executive producer) ve sponsorlar

Başyazar

Diğer yazarlar
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Senaryo çalışmasında izlenen yol:

Birinci adım
Sorumlu yapımcı ve başyazar buluşurlar ve öykü tartışılır. Genel, uzun, verimli bir
öykü tasarımı geliştirirler. Seriyalin yıl boyunca gideceği yön tayin edilir, ana öykü çizgileri
ve her karakter için çesitli hedefler (goal) saptanır.

İkinci adım
Başyazar, bu genel tasarımı önce haftalık, sonra da günlük bölümlere ayırır.
Haftalık bölümleme “cuma kancası” (friday hook) denen şeyi de içerir. Bu, cuma günü
haftanın son bölümün sonunda kullanılan ve bir sonraki bölümün yayınlanacağı pazartesiye
kadar izleyiciyinin merak duygusunu doruğa çıkardığı bir türdür. Günlük bölümleme,
oldukça detaylıdır. Hangi karakterlerin neler konuşup konuşmayacağı da belirlenir.
Karakterlerin motifleri açıkça belirtilir.

Üçüncü adım
Bölümlemeler tamamlandıktan sonra taslaklar diğer yazarlara gönderilir. Yazarların
ayrıntılı bölüm senaryosunu yazmaları için genellikle bir haftaları vardır. Diğer yazarların
eline yazacakları bölümün taslağı geçer geçmez yaptıkları ilk iş hemen yazmak değil önce
bölümlemeye bakmaktır. Çünkü sadece kendi yazacağı bölümü değil, önceki ve sonraki
bölümleri de anlamaya çalışır. Gidişat ve niyetler hakkında sağlam bir fikir edinmelidir ki
kendi bölümünü iyi yazabilsin. http://www. wardom.org/ showthread.php?t=114742

Seriyalin yapısı
Seriyallerin olay çizgileri birkaç senaryo boyunca ilerlediğinden, hiçbir senaryo klasik
anlamdaki giriş, gelişme, sonuç yapısına uymaz. Tersine her metin, öyküyü planlanan ve çok
ileride yer alan sona doğru bir adım daha taşımakla yetinir. Bu son; üç gün, üç hafta ya da üç
ay sonra da olabilir. Dizi yazarlarının seriyal konusunda başarısız olmalarının temel bir
nedeni, bu “sündürülmüş yapılanma” tarzından ileri gelir. Dizi yazarları genellikle
senaryolarını “ortasında” kesmeye alışkın değillerdir. Seriyal yazarı daha uzun vadeli
düşünebilmelidir. Öykü çizgisinin genel hatlarını göz önünde bulundurmalıdır. Yazdığı
metin bir yandan ana plana uymalı ve onun gereksinimleri karşılanmalı öte yandan da her
sahnenin yeterince çatışma ve karakter gelişimi içerdiğinden emin olmalıdır.



Televizyon filmleri

Televizyon için çekilen tek bölümlük filmlerdir. Olayın giriş, gelişme ve sonuç
bölümleri tek bölüm içinde ele alınır. Sinema filmlerine benzer fakat yapım maliyetleri daha
düşüktür ve daha basit çekilen yapımlardır.



Belgesel drama
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Belgesel yapımlarda işlenen konunun tamamının veya bir kısmının dramatize
edilmesidir. Daha çok tarihi olayların anlatılmasında kullanılır, oyuncular ve mekân tarihî
olarak düzenlenir. Olayların daha açık ve anlaşılır olması için kullanılır.


Durum komedisi (sitcom)

Durum güldürüsü, kapalı bir mekân içinde geçen “situation comedy” de denilen
komedi türüdür. Olaylar tek bölümde gelişir ve sonuçlanır.

1.2. Drama Programlarının Metin Özellikleri
Batı’da drama uygulamalarının oluşması uzun bir geçmişe sahiptir. Akla gelen ilk
isim, MÖ 5. yüzyılda dramanın temel ilkelerini kâğıda geçiren Aristo’dur. Asırlar sonra bu
kez Fransız ve İtalyan Rönesansı’nın yazar ve düşünürleri, Aristo’nun ilklerini kesfettiler,
sonra da onları çağdaş dramanın temelini oluşturacak şekle dönüştürdüler. Aslında tiyatro
için geliştirilen bu ilkeler, sonralari üç ayrı alana, diğer bir deyişle üç yeni iletişim aracı olan
sinema, radyo ve televizyona da uyarlandı.
Sinemada özellikle Griffith, Pudovkin ve Eisenstein’ın çalışmaları önem taşırken
radyo alanında Orson Welles’i anmak gerekir. 1938 yılında radyolarda yayınlanan
Dünyaların Savaşı (War of the Worlds) büyük yankı yapmıştı.
Televizyon draması, drama tarihinin sadece küçük bir bölümünü kapsar. Bazı
eleştirmenlere göre TV’nin bu kısa drama deneyimine rağmen TV draması altın çağını
geride bırakmıştır bile. Bu eleştirmenler, özellikle TV dramalarının (henüz videoya kayıt
etme şansı olmadığı için) canlı sahnelendikleri dönemi hatırlatır. Ne var ki günümüzde çok
sayıda tür ve alt tür söz konusudur. Öyle ki TV dramalarının önemli bir bölümü çok
farklılaştı ve daha karmaşık hâle geldi. TV dramalarının yaslandıkları ilkelerin önemli bir
bölümü radyodan alınmadır. Bu nedenle radyo dramalarının metinlerini incelemek, TV
yazarlığı açısından oldukça önemlidir.
Dramatik bir metnin gelişimi, fikirden bitmiş ürüne kadar uzanan tek ve kesintisiz bir
süreçtir. Piyasada bu süreç iki temel dönüm noktası bağlamında değerlendirilir. Genellikle
bu iki nokta ürünün pazarlanması bakımından da konsept ve tretman önem taşır. Böylece
drama metni yazma süreci konsept, tretman yazma ve çekim senaryosu yazma olarak
düşünülebilir. Bu işte çok az kesin kural olsa da genellikle uygulanan ya da kafalar
karıştığında geriye dönülen çalışma modeli, bu üç aşamalı çalışmadır.
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Resim 1.2: Senaryo



Senaryo

Göstermeyi esas alan ve bu nedenle yazım biçimi, kurgulama, zaman, mekân ve
diyaloglar gibi teknik açıdan farklı nitelikler taşıyan yazıdır. Diğer edebî türlerden farklıdır.
Senaryo yazarının sanatçı kişiliği; öğrenim, kültür, aile, toplum, hayat tecrübesi, araştırma,
gözlem, görsel düşünme ve yazabilme yeteneği ile ortaya çıkar.
Bir senaryoda bulunması gereken temel unsurlar:


Kitlesellik: Çok kişi tarafından anlaşılma ve beğenilmedir.



Popülerlik: Güncel sorunları hissettirme, duygusal yönden cezbetme ve
asgari müştereklerde buluşmadır.



Özlülük: Özlü ve somut bir yazım biçimi benimseme, sadece görülen ve
işitilenlere yer verme, ekranda aktarılamayan şeylerden kaçınma ve
dramatik işlevi olmayan sahneleri çıkarmadır.



Mantıklılık: Olaylar ve olayların sıralanışında mantıklı ve tutarlı olma,
dramatik yönden kanıtlanamayan rastlantı ve olaylara yer vermemedir.



Görsellik: Görsel yönün detaylı ve somut biçimde yazılmasıdır (Bir kez
görmek, bin kez işitmekten iyidir.).
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İşitsellik: Diyalog dışında, ses, müzik ve efektin olanaklarını
kullanmadır.



İlginçlik: Konunun ilginç olmasıdır.



Seyirciyi göz önünde bulundurma: Önemli olan seyircinin
hissettikleridir. Seyircinin olaya katılımı sağlanmalı ancak seyircinin
olayları istediğimiz gibi algılayacağı ya da yorumlayacağı konusunda
garanti yoktur.



Gerçekçilik: Olayların gerçek hâliyle yansıtılmasını ya da gerçek
olaylardan yola çıkılmasını değil filmdeki olayların izleyiciye gerçekçi
gelmesi anlamında gerçekçiliktir.



İnanılırlık: Somut olayların inanılır biçimde sunulması ve karakterlerin
kişiliklerine uygun biçimde davranmalarıdır.



Didaktiklikten kaçınma: Senaryo ders vermeye başladığında itici olur.
Yargınızı doğrudan izleyiciye bildirmektense izleyicinin bu yargıya
ulaşacağı bir öykü yapısı kurulmalıdır.

Sürekli ilerleme yasası:
Senaryoya bir yapı/yapılanma olarak bakılabilir. Bu yapının bir başı, ortası ve sonu
vardır. Üçlü yapıda en az iki temel dönüm noktasına ihtiyaç vardır. İlk temel dönüm noktası,
başlangıç bölümünde yer alır ve çatışmayı kilitler. İkinci temel dönüm noktası ise orta
bölümün sonunda ya da sonuç bölümünün başında yer alır ve çatışmayı çözer. Kısacası giriş
bölümünde sorun ortaya konulur, gelişme bölümünde çeşitli boyutlarıyla sergilenir ve sonuç
bölümünde çözülür.


Giriş

İzleyicinin dikkatini yakalayıp ilerleyen öyküye katılımını sağlar. Öykünün gelişimi
ile ilgili heyecan ve meraklar oluşturur. Giriş bölümünde ana karakterlerle tanışılır. Bu
bölümde yapılan açıklamalarla öyküyü anlamaya yardımcı olan genel bilgiler elde edilir.
Ayrıca filmin dünyası, üslubu, niteliği ve atmosferi ile tanışılır. Giriş bölümünün diğer bir
özelliği, burada alt/yan olay çizgilerinin tohumlarının atılmasıdır. Giriş bölümünün süresi
sınırlıdır, fazla uzatılmamalıdır.


Gelişme

Gelişme bölümünün iki görevi vardır. Bir yandan girişin başarılı biçimde devamını
getirmeli, öte yandan da sonuca/doruk noktaya doğru uzanan bir köprü oluşturmalıdır.
Gelişme bölümü; bir dizi karmaşık ilişki, kriz, çatışma, yan olay ve benzeri güçlükler
aracılığıyla beklentilerimizi yoğunlaştırarak ilgimizi daha derinden ele geçirir ve sürdürür.
Tüm bunlar, çatışmanın çözümünün kolay olmayacağı konusunda izleyiciyi ikna etmelidir.
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Bu bölümde değişik kriz/bunalımlara yer verilir. Kahramanın çatışmayı çözmeye
yönelik her hamlesi kriz/bunalımdır. Bunlar, çatışmayı daha da gerginleştirir. Neden-sonuç
ilişkileriyle ilerlemelidir.


Sonuç

Girişte vaat edilenlerin gerçekleştiği bölümdür. Sorun ve çatışmanın çözülmesiyle
öykü sona erer. Sonuç bölümünde doruk nokta yer almaktadır. Doruk nokta zorunlu sahnedir
(obligatory scene).
Zorunlu sahne, kahramanla rakibin karşı karşıya geldiği sahnedir. Bu sahne, adı
üstünde zorunludur. Sonuç bölümünde yer alması gerekir. Bu genellikle rakipler arasındaki
en son ve en görkemli karşı karşıya geliştir.


Senaryo (drama) unsurlarında çatışma

Filmin itici gücüdür. Senaryoya başlarken önce çatışmayı saptamakta yarar vardır.
Çatışma, öncelikle bir sorun demektir. Metne bir sorun saptanır. Senaryo metni, zaman
zaman daralan, zaman zaman da genişleyen bir problem olarak görülebilir. Çatışma mutlaka
çözülmelidir. Çatışma, temelde iki ya da daha fazla gücün karsılaşmasıdır.




Değişik türlerinden söz edilebilir:
o
İnsanın insanla, doğayla,
çatışmasıdır.

kendisiyle,

toplumsal

çevre

ile

Çatışma çeşitli anlamlarda bulunur:
o
En genel anlamıyla bir zıtlıklar ağı olarak iyi-kötü, doğa-kültür
gibidir.
o
İkinci anlamıyla ise çatışma, bir öykü çizgisi başlatandır. Çözüm
bekleyen bir durumdur.
o
Aşılması gereken bir engeldir.
o
Yanıt verilmesi gereken bir meydan okumadır.
o
Giderilmesi gereken bir sorundur.
o
Ortadan kaldırılması gereken bir tehdittir.
o
Verilmesi gereken bir karardır.
o
Kurtulunması gereken bir baskıdır.
o
Yeniden kurulması gereken bir denge gibidir.

Çatışmanın doğurduğu bu amaç, çoğu kez hem karakterin hem de öykünün amacı
olarak gözükür.


Doruk nokta

Doruk nokta, genellikle filmin sonunda yer alır. Senaryo dendiğinde akla gelmesi
gereken ilk iki şeyden birisi çatışmaysa diğeri de doruk nokta olmalıdır. Olay örgüsünü
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oluştururken doruk nokta daima göz önünde tutulmalıdır. Doruk nokta mutlaka birilerinin
ölmesini gerektirmez.
Çoğunlukla zorunlu sahneden meydana gelir. Mutlaka fiilî bir durum olmalıdır, sözle
ya da diyalogla geçiştirilmemelidir. Çözüm izleyicinin zihninde tamamlanmaya
bırakılmamalıdır, mutlaka gösterilmelidir.


Tema

Her senaryoda bir tema vardır. Tema, senaryoda sunulan ana düşüncedir. Bu
genellikle yaşamla, onun anlamıyla ya da insanlık durumuyla ilgili bir düşüncedir. Bu aynı
zamanda, yazarın savunduğu ya da iletmek istediği bir düşüncedir. Tema genellikle evrensel
konularla ilgilidir. Aşk, cesaret, hırs, ölüm, yabancılaşma, sorumluluklar gibidir.
Tema, kısa tanımlamalarla karşımıza çıkar.

Aşk, her şeye kadirdir.

Tüm insanlar kardeştir.

Suç, cezasız kalmaz.

Savaş, bir cehennemdir.

Aşk acısının ilacı yoktur.

Kadere karşı çıkılamaz.

İyiler daima kazanır.

Kıskançlık, insanın yıkımına neden olur.

Acımasız ihtiras insanı yıkıma sürükler.
Temanın etkili sunuluşu için tema filmin bütünü tarafından tanımlanmalıdır. Bir film
sadece “Savaş bir cehennemdir.” demez. Bize savaşın bir cehennem olduğunu gösterir.


Karakter

Senaryo yazarlığında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, etkin ve ilginç karakterler
geliştirme sorunudur.
Öykü, çatışma içindeki karakterlerin eylemlerinden doğduğu için karakter geliştirme
meselesi son derece önemlidir. Karakterler doğruysa öykü doğal olarak onların
oluşturdukları yapı içerisinde gelişir, olayları kontrol altına almaya ve kendi öykülerini
yazmaya başlar.
Psikolojik bir süreç olan “başkalarının duygularını anlayabilme” ve özdeşleşme
yoluyla seyirci, karakterlerle sıkı bir ilişki içine girer.


Öykü, sinopsis ve tretman

Senaryonun alt yapısını oluşturur. Senaryo öyküsünün 3-5 sayfalık hâli için sinopsis
sözcüğü kullanılır.
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Sinopsis, Yunancada “bir bakışta okunabilen” demektir. Bize yapılması planlanan
filmin bir sayfada özetini verir. Bu özeti verirken de diyaloglara, ayrıntılı sahne
betimlemelerine vb.lere yer vermez. En kısa ve genel hâliyle filmin konusunu, filmde olup
bitenleri anlatır.
Sinopsis genellikle iki paragraftan oluşur. Birinci paragrafta; olayların geçtiği yer ve
zaman, genel durumun bir betimlenişi, ana karakterler, filme ivme kazandıran sorunsal ya da
çatışma konusu yer alır. İkinci paragrafta, çatışmayı ilerleten ya da şiddetlendiren temel
bunalım ve krizler, bütün bunların ilerlediği doruk nokta ve çatışmanın çözülme biçimi yer
alır.
Tretman, senaryonun 10-15 sayfalık özetidir. Sinopsisten asıl farkı; filmde neyin, nasıl
anlatılacağını belirlemesidir.


Sahne ve sekans

Filmler, sahne ve sekanslardan oluşur. Sahne; zaman, mekân, olay, tema/motif, içerik,
kavram ya da karakter gibi araçlarla birleştirilmiş, tek ve kesintisiz bir dramatik eylem içeren
bir birimdir. Genellikle birbirleriyle ilgili çekimler dizisinden oluşur. Ancak tek bir
çekimden de oluşabilir.
Sekans ise birbiriyle ilişkili olan sahnelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Sekansı
oluşturan sahneler, farklı olayları ele almakla birlikte, sekans kendi içinde yine de bir
bütünlüğe sahiptir.


Sahnenin işlevi

Sahnelerin temel işlevleri; mekân oluşturmak, atmosfer yaratmak, tema ya da tez
sunmak, karakter ya da ilişkiler hakkında açıklama yapmak, bir olay çizgisini başlatmak,
ilerletmek ya da sonlandırmaktır.
Zaman ve mekân geçişleri için ise genellikle kısa ara sahneler kullanılır. Bazen de
gerilimi düşürmek ve izleyiciyi rahatlatmak için dinlenme sahneleri konulur. Bazı sahnelerin
işlevi, hızlı bir kurguya yaslanarak gerçekte çok uzun süreleri kapsayan olayları kısa
görüntülerle özetlemektir.
Sahnede yapılan belli başlı yanlışlar:

Sondaki boşluk duygusu

Mantıksız rastlantılar

Sonuç bölümündeki hatalar

Açıklamalı diyalog (tasvir)

Kişilerin yanlış kullanılması

Gerçeğe aykırılık

Zayıf öykü ve dramatik yapı

Olacakları önceden duyurma
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1.3. Çekim İzinleri İçin Metin Hazırlamak


Çekim izni alınması

Projenin gerçekleşmesi çekimin yapılacağı kişi ve mekânlardan izin alınmasına
bağlıdır. Bu nedenle işe başlamadan önce gereken izinler alınmalıdır. Eğer izin alınamıyorsa
çekim gerçekleşmeyecektir.
Yönetmen için çekimi normal gibi görünen mekânlar ve kişiler aslında çeşitli
nedenlerden stratejik konuma sahip olabilir ve izin alınamayabilir. Askerî bölgelerde çekim
yasağı herkes tarafından bilinir. Ancak bazen fabrikalar, özel mekânlar, barlar, diskolar ve
hatta restoranlar bile izin vermeyebilir. Örneğin bir restoran müşterilerini rahatsız
edilmemesi için izin vermeyebilir. Bir fabrika yeni bulduğu ürünün üretim safhalarını
göstermemek için çekim izni vermeyebilir. Çevre kirliliği nedeniyle basınla başı dertte olan
bir fabrikanın arka bahçesinde fabrikayı görmeden çekim yapmak isteseniz bile izin
alamayabilirsiniz.
Yeni kanunlara göre bir kişiyi izni olmadan çekemiyorsunuz. Mutlaka izin almanız
gerekiyor. Örneğin plajı genel çekebiliyorsunuz. Ancak yönetmen plajdan detay görüntüler
istediğinde güneşlenen bir kişiyi tek başına çekemezsiniz. Bir caddedeki kalabalığı genel
açıdan çekebiliyorsunuz ancak içlerinden bir kişiyi yüzü tanınacak biçimde çekmek için izin
almak gerekiyor. Örneğin; sokağın genel görüntüsünde anlatıcı, ”İstanbul'daki suç oranı gün
geçtikçe artıyor.” cümlesini sarf ederken genel görüntüden yürüyen bir genci kameranın
takip ettiğini düşünelim. Anlatıcı, “Özellikle genç nüfusta suç oranının arttığı
gözlemleniyor.” gibi bir cümle kurduğunda bu yakın takibe alınan genç sanki suçlu gibi
gösterilmiş olur. Böylece bu kişinin kendini savunma hakkı doğar. Ancak kendisi ile
konuşulup izin alınırsa veya bir oyuncu oynatılırsa ya da ekipten bir kişi kamera ile takip
edilirse bu görüntü çekilebilir.
Örneğin bir köyde çekim yapılacaksa önce çekim konusu olan kişilerle konuşulup razı
edilmeli, köydeki jandarma karakolu ve muhtardan da yazılı izin talebinde bulunulmalıdır.
Örneğin bir kişi ile anlaştınız, çekim yapacaksınız. Bu kişinin evi veya bahçede çalışırken
görüntüsü çekilecekse önceden kendisine bildirilip izin alınmalıdır. Kişi, köy kahvesinde
çekimine izin verse bile evine kamera sokmak istemeyebilir. Bu kişiye çekimi iyice anlatmak
gerekir. Ayrıca biz çekime geldik, diye eve giremezsiniz. Ev ne zaman müsait olursa o
zaman çekim yapılmalı, zorlanmamalıdır. İzin almanıza rağmen sonradan sizin veya ekipten
birinin tavrı yüzünden çekime izin verilmeyebilir.
Bir şehrin sokaklarında çekim yapmak için valiliklerden, bahçe park gibi alanlarda
çekim yapmak için de çekimin yapılacağı semtteki belediyelerden izin almak gerekir.
Çekimlerin sağlıklı yürüyebilmesi için alınan bu izinlerin yazılı olması gerekir. Yazılı izin
kâğıtları fotokopi ile çoğaltılıp dosyalanıp devamlı çekim sırasında yanınızda bulunmalıdır.
Asker, polis veya özel güvenlik görevlileri sorduğunda mutlaka gösterilmeli, gerekirse bir
kopyası kendisine verilebilmelidir.
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1.4. Drama Çekimi ve Seslendirmesi

Resim 1.3: Reji toplantısı



Çekim öncesi reji toplantısı

Yönetmen, teknik meslek gruplarının sorumluları ile reji toplantı düzenleyerek
yapacağı çekim hakkında ekibe genel bilgi verir. Bu bilgi ilk toplantı, proje konusunun ne
olacağı ve hikâye hakkındadır. Sinopsis, senaryo ve konuyu açıklayacak mekân resmi,
deneme çekimi, görüntülü materyaller, oyuncular, karakterler ve filmin atmosferi hakkında
genel bilgileri anlatır.
Örneğin, Matriks (Matrix) benzeri daha önce çekilmeyen özel bir film için yönetmen
projeyi ekibin anlayabilmesi açısından görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni gibi önemli
teknik elemanlara konuyu anlatan birkaç kitap dağıtır. Bu kitapları okuyup bir dahaki reji
toplantısına gelmelerini ister. Kitapları okuyup reji toplantısına gelen görüntü yönetmeni “Bu
filmin çekilmesi çok zor hatta imkânsız” dese de yönetmen kendisini projeye inandırır. Daha
sonraki toplantıda ise senaryo ve storyboard dağıtılır, okumaları istenir. Sonraki toplantıda
yönetmen filmini anlatır (Matrix filminin kamera arkası filmi).
Yönetmen ayrıca oyuncularla da karakter oturtmak için bir toplantı daha yapmalıdır.
Oyunculara da filmi anlatmalıdır. Oyuncuların nasıl bir karakter yaratmaları gerektiğini ve
önemli sahneleri konuşmalıdır.
Film çekimi sırasında da her gün çekim öncesi kısa bir açıklama yapmalıdır. Ayrıca
önemli sahnelerin çekiminden önce reji toplantısı yapılarak sahnenin ve planların nasıl
olması gerektiği; sahnenin, mekânın atmosferi, uygulanacak efektler gibi özel durumlar
konuşulmalıdır.


Çekimin yapımı

Kameraman ve yardımcıları kamerayı kurar, hazırlar, ışığı pozometre ile ölçer,
yansıtıcıları gereken yerlere koydurur. Sesli çekim yapılırken (eşlemeli sesli) sesçi de ses
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kayıt cihazını ve mikrofonlarını hazırlar. Oyuncular, teknik ekip ve dekor hazırdır.
Yönetmen önce bir prova yaptırır. Prova sırasında kameraman ve yönetmen kompozisyonu
kontrol eder. Prova bitince gerçek çekime geçilir. Burada klaketçi kameranın önünde çekim
tahtası ile durur. Yönetmen “kamera” komutu verir, kamera çalışmaya başlar. Klaketçi
yüksek sesle filmin adını, çekim sayısını ve alım sayılarını söyler. Açık durumdaki klaket
kanadını kapatır. Bu arada çıkan ses daha sonra kurguda klaketin birleştiği kare ile eşleme
işareti olarak kullanılır (senkronizasyon).
Daha sonra yönetmen oyunculara “başla” komutunu verir. Çekim başlar. Çekimin
bitmesini isteyen yönetmen “kes” komutunu verir. Yönetmen ve kameraman çekimden
memnun kalırsa başka bir çekime geçilir. Kameraman her çekimden sonra diyafram ve netlik
ayarını kontrol eder. Çekimden memnun kalınmadıysa çekim tekrarlanır.
Yönetmen hangi alımı beğendiyse kamera raporunda o alımın sayısı belirtilir. Böylece
istenmeyen alımların gereksiz yere basılması önlenmiş olur.
Her çekimin sonunda yönetmen çevrim senaryosuna işaret koyarak yapılanları tespit
eder. Büyük yapımlarda ses yönetmeni ve görüntü yönetmeni de bulunur.


Seslendirme

Sesin, çekimden sonra film üzerine kaydedilmesine seslendirme denir. Bazı yabancı
dile veya yabancı dilden Türkçeye tercüme edilen filmler, alt yazı yerine dublaj yapılarak
oyunculara uygun karakterler tarafından seslendirilir.

Resim 1.4: Seslendirme stüdyosu

Bu seslendirme işlemi uygun bir stüdyoda ve seslendirme yönetmeni tarafından
yapılır. Seslendirme yönetmeni ve sanatçıları da jeneriğe eklenir. Bazen de filmlerde görüntü
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üzerine metin okuyarak seyirciye bilgi vermek gerekir. İlgili görüntü üzerine anlamı artırmak
amacıyla bir şiir, atasözü, yer ismi, tarih bilgileri gibi anlatımlar eklenebilir. O filmin
konusunu oluşturan metin anlatıcı tarafından seslendirilebilir. Filmlere hayat veren bu
seslendirme işi için seslendirme sanatçıları kullanılabileceği gibi yönetmenin istediği her
hangi bir ses de seslendirme işini yapabilir.
Seslendirme işini yapabilmek için seslendirme senaryosuna ihtiyaç duyulur.
Anlatıcının hangi metnin hangi yerini okuyacağı önceden senaryoda belirlenerek seslendirme
sanatçısına verilir. Bu şekilde kendisi çalışarak uygun bir anlatım temposu belirler.

1.5. Drama Kurgusu


Kurgunun evreleri















Kurgucu senaryoyu okumuş ve filmin öyküsünü kabataslak da olsa
öğrenmiş olmalıdır.
Kurgucu filmin hiçbir bölümünü kesmeden baştan sona seyretmelidir.
Uzun metrajlı filmler sahne sahne seyredilmelidir.
Senaryosuz çekilen kısa televizyon filmleri özellikle haber filmleri
kurgucuya tanıtılmalıdır. Kurgucu kesmeye başlayacağı filmin konusunu
(elinde senaryo yoksa) özellikle öğrenmelidir. Senaryosuz çekilen
filmlerde yönetmen veya yardımcısı kurguya girmelidir. Bu mümkün
değilse çekim sırasını belirten bir not kurgucuya verilmelidir. Kurgucu bu
bilgileri alarak teknik işlemlerine başlayabilir.
Kurgucuya ilk iş olarak verilmesi gereken filmin kopyasıdır.
Film parçaları çekim sayılarına ve kenar sayılarına bakılarak senaryoya
uygun olarak sıraya dizilir. Bu arada çekimin veya sahnenin
tekrarlandığını unutmayalım. Sahneye ait olan bütün çekim planları ve
tekrarlar bir araya toplanır.
Bu işlemi yaparken filmlerin başlangıcında kullanılan klaket (çekim
tahtası) üzerinde yazılanlara bakılır.
Kaba kurgu yapılır.
Sesli çekimlerde eşleme bu safhada yapılarak ses döşenir.
İnce kurgu yapılabilmesi için tüm bölümler birbirine eklenir.
Sırada ince kurgu vardır. Artık film kurgu bakımından yönetmenin
onayına sunulacak bir duruma geliyor demektir. İnce kurguda filmin tüm
sahneleri gerekli sıraya girmiş ve sahneler ya da çekimler arasındaki
geçişler belirlenmiştir.

Kurgu çeşitleri


Devinim bakımından kurgu: Görüntü ögelerinin en önemlisi harekettir.
Sinemada devinim karmaşık bir ögedir ve birkaç kaynaktan doğar.
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Kurgudan doğan bir devinim vardır ama kurguyu yalnız devinim çerçevesinde ele alıp
incelemek de yetmez.
Kurgunun devinimden başka yönleri de vardır. Sinemada deviniminin kurgudan doğan
çeşidi de vardır. Bu devinim, bir çekimden öbürüne geçişten doğan devinimdir.
İki çekim arasında birbirine ne denli yakınlık benzerlik olursa olsun öbürüne geçerken
ortaya birbirinden az çok değişik bir durum çıkar. En yakın iki çekim bile birinden öbürüne
geçerken bir atlama, sıçrama, keskinlik duygusu yaratır. Çekimler arasındaki yakınlık
azaldıkça bu duygu daha da pekişir. Doğrudan doğruya fiziksel bir atlamanın, keskinliğin
yarattığı bir devinimin yanı sıra çekimlerin kavramlarının çatışmasından doğan bir devinim
duygusu da vardır.
Kurgudan doğan bir başka devinim, birinci çekimdeki varlığın onu izleyen çekimdeki
durumunun yarattığı devinimdir.
Bu genellikle filmsel gerçeğin kullanılmasında, film hilelerinde sık sık kullanılan bir
devinimdir. Diyelim ki birinci çekim savrulan mızrağın yol alışını gösteriyor. İkinci çekim
ise bu mızrağın bir insana saplanışını gösteriyor. Gerçekte iki çekim birbirinden ayrı zaman
ve yerlerde çevrilmiştir. Üstelik ikincisinde herhangi bir devinim söz konusu olmadığı hâlde
izleyicide uyanan duygu mızrağın büyük bir hızla gidip adamın sırtına saplandığı ve bunun
aralıksız, tek bir devinim içinde gerçekleştiğidir. Üstelik sinemacı, gerçekte yarısı durağan
olan bu devinimin hızını azaltıp çoğaltabilir.
Kurgu; yalnız yarısı devinimli, yarısı devinimsiz iki çekimden kesiksiz bir devinimi
yaratmakta değil hepsi devinimsiz olan varlıklardan devinim yaratmakta da kullanılabilir.
Mermerden yontulmuş üç aslan yontusunu ele alalım. Biri uyuyan aslanı, biri uyanmış aslanı
biri de silkinip ayağa kalkmış aslanı göstermiş olsun. Bu üç aslan heykelinin çekimlerini
uygun uzunlukta birbirine kurgu yoluyla eklediğimizde, perdedeki görüntü artık cansız aslan
heykelleri değildir. Herhangi bir nedenle uyanıp silkinip kalkan ve kükreyen bir aslandır
(Nitekim Potemkin Zırhlısı isimli filmde gerçekleştirilen budur ve ayrıca bununla allogorik
bir anlatım vurgulanmaktadır.).
Kurgunun yarattığı devinim çeşidine hemen bütün sanat üzerine filmlerde rastlanır.
Genellikle cansız gereç kullanan bütün sanat dallarının sinemada değerlendirilmesine
dayanan bu filmlerde, sinemanın çeşitli olanaklarının yanı sıra kurgunun devinim yaratıcı
niteliğinden de yararlanılır (Örneğin Lautrec'in dans eden kişileri; ayak, el, vücut, baş
görüntülerinin birbirini hızlı kurguyla izlemesi sayesinde gerçekten dans ediyormuş gibi
görünebilir.).


Anlatım bakımından kurgu

Anlatım bakımından kurgu denince bir filmdeki konunun anlatılışına, konunun zaman
içinde gelişmesine, olguların birbirini izlemesine kurgu yardımıyla verilen biçim anlaşılır.
Kurguyla sağlanan bu anlatım düzenlemesi filmin tümü için olduğu gibi belli bölümleri için
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de geçerlidir. Anlatım bakımından, kurgunun bütün öbür çeşitlerinden çok daha büyük
ölçüde, bir filmin yapısı, anlatılışı da değişir.
Anlatım bakımından kurgunun başlıca beş çeşidi vardır. Bunlar düz anlatım, geriye
dönüş, ileriye atılış, koşut gelişim ve zamandaş gelişimdir. Bütün bu kurgu çeşitleri filmin
anlatımına değişiklik katan, tekdüzeliği gideren, izleyicinin dikkatini uyanık tutan, anlatımı
varsıllaştıran, filmin yapısına zaman ve uzam boyutunun çok çeşitli görünüşlerle katkıda
bulunmasını sağlayan işlemlerdir.
Anlatım bakımından kurgunun en sık rastlanılan, en yalın biçimi düz anlatımdır. Düz
anlatımda filmin konusu, başından sonuna dek zaman sırasına sıkı sıkıya uyarak ortaya
konur. Konuya giriş, sergileme, düğümleme, çözüm, düzgün bir sıra izler.
Olaylar, bir neden-sonuç ilişkisi içinde düzgün, mantıklı bağlantıyla gelişip ilerler.
İzleyicinin ilgisi, bütün film boyunca bu neden-sonuç ilişkisi içinde ve mantıklı bağlantı
yardımıyla ayakta tutmaya çalışılır. Genellikle filmin kişileri gibi izleyiciler de nasıl bir
sonuca varılacağını filmin sonuna dek bilmezler. Belirli bir ruhbilimsel çözümlemenin önem
kazandığı, sonucun neye varacağının bir soru biçiminde anlığa takıldığı ruh bilimsel
dramlarda çok kez düz anlatımdan yararlanılır. Olayların bir neden-sonuç ilişkisi içinde
sıralanarak düğümlendiği, gittikçe karanlıklaşan bu düğümün yine mantıklı bir sonuçla
çözülmeye çalışıldığı polis filmlerinde de en çok kullanılan anlatım yolu yine budur.
Serüven filmlerinin, kovboy filmlerinin, tarihsel filmlerin çoğunda yine bu anlatım
biçimiyle karşılaşırız. Düz anlatımın dışında diğer anlatımın biçimleri; geriye dönüş, koşut
gelişim ve zamandaş gelişimdir. Bundan dolayı çözümleyici kurguda izleyici, fazla güçlük
çekmeden, fazla yorum yapmadan filmi izler.
Birleşimci kurgudaysa bir sahne birkaç hatta kimi zaman tek bir çekimden oluşur.
Sinemacı sahneyi bir bütün olarak genel görünüşüyle ortaya koyar. Genellikle uzun
çekimlerden oluşan bu çalışmada sinemacı derinlemesine görüntüye, çapraşık ayırıcı
devinimlere yer verir; sahnenin önemli noktalarını bulmak, sahnenin çözümünü yapmak,
yorumlamak izleyiciye düşer.


Uyuşum bakımından kurgu

Bir film birçok çekimlerden oluşur. Film çevrilmeden önce bu çekimlerin sayıları ve
nitelikleri kurgulama (decoupage) işlemiyle belirtilir. Film çevrildikten sonra da bu çekimler
kurgu işlemiyle birbirine bağlanır. Dolayısıyla kurgulama ile kurgu, gerçekte aynı işlemin iki
yönüdür. Her kurgulama, ilerideki kurguya göre; her kurgu, önceki kurgulamaya göre
gerçekleştirilir. Fakat kurgulama ile kurgu, aynı işlemin iki yönü olmasına, aralarında
sımsıkı bir bağ bulunmasına karşın, birbirine her vakit denk düşmez. Filmin çekimlerle
ayrılmış olması; zamanda, uzamda, devinimde olmak üzere birçok görüntü ögesinde bir
kesiklik ortaya çıkarır.
Sinemacı kendi yarattığı filmsel uzam, zaman, gerçek ve evreni inandırıcı kılmak
kadar filmin akıcılığını sağlamak yönünden de bu kesiklik duygusunu önlemek zorundadır.
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Bu da kurguyu büyük bir ustalıkla uygulamayı gerektirir yani kurgulamanın yol açtığı
kesiklik ancak kurguyla önlenir. Sinemacının yarattığı filmsel olgunun inandırıcılığını,
filmin akıcılığını uyuşum sağlar.
Uyuşum, iki komşu çekim arasında çeşitli yönlerden sağlanan birlik, bütünlüktür.
Öyle ki kimi zaman kurgulamanın ön gördüğü çekimler bu uyuşum için yeterli değildir.
Aralardaki boşluğu doldurmak için bağlayıcı çekimler çevirmek, hatta kimi çekimleri
yeniden çevirmek gerekebilir. En önemli uyuşumlar devinimde, uzamda, yönde, bakışlarda,
çekim ölçeğinde, alıcı açısındaki uyuşumlardır.
Bunlara ışıkta, odak uzunluğunda, eşyada uyuşum da katılabilir. Devinimde uyuşum,
iki ya da daha çok çekime bölünmüş bir devinimin kesiksiz, akıcı bir biçimde görünmesini
sağlamaktır.
Tek bir çekimde tamamlanmış devinim için uyuşum söz konusu olamaz. Fakat bir
devinim çekimlere bölünmüşse bu uyuşumu mutlaka sağlamak gerekir. Akla gelebilecek ilk
olasılığın tersine devinimde uyuşum, devinim bir çekimde bırakıldığı noktadan ikinci
çekimde sürdürülerek sağlanamaz.
Devinimde uyuşumu sağlamak için çekimden çekime geçerken devinimin ufak bir
parçasını atmak yani devinimi kısaltmak, bir de alıcı açısını, görüş noktasını değiştirmek
gerekir. Birincisinin nedeni şudur: Her çekim değişimi, çekim ölçeğinde bir değişiklik
gerektirir. Çekim ölçeğindeki değişiklik ise alıcı açısında bir değişikliği zorunlu kılar. Bu da
bizi çekim ölçeğinde ve alıcı açısındaki uyuşum konularına ulaştırır.
Çekim ölçeğindeki uyuşum, birbirine çok yakın boydaki çekimlere geçmekten
sakınmakla sağlanır. Örneğin bir omuz çekimden diz çekimine geçmekte hiçbir yarar yoktur.
Böyle bir geçişi yerinde gösterecek kadar büyük bir görünüş değişikliğinin varlığından söz
edilemez. Böyle bir değişiklik izleyicide filmin bir kopmaya uğradığı duygusunu uyandırır.
Birbirinden çok uzak boydaki çekimlere geçmekten de (çarpıcı bir etki ve özel bir
efekt yapılmayacaksa) kaçınmak gerekir. Çekim ölçeğindeki bir çekimden diğerine
geçilirken kamera, konu ile ilk çekimdeki ekseninden ayrılmadığı takdirde izleyicide hoşa
gitmeyen bir duyguya, gereksiz bir atlama, sıçrama duygusuna yol açar.
Ancak kamera ile konu arasındaki ilk çekimde kurulan eksenden kameranın en az 30º
sağa veya sola yerleştirilmesiyle bunun önüne geçilebilir (Bu kurala 30º kuralı adı
verilmiştir.).
Uzamda uyuşum; bir çekimde çerçevenin sağında görünen varlık, onu izleyen
çekimde çerçevenin soluna geçtiği takdirde izleyicide bir atlama, bir ters yüz olma duygusu
uyandırır. Genellikle filmlerde en çok kullanılan açı - karşı açı çekimlerde acemilerin en çok
düştükleri yanlış da budur. Çünkü uzayda uyuşumu sağlamak için kameranın çekim
değişirken kamera ile konu arasından geçtiği varsayılan çizginin bir yanından öbür yanına
atlamaması gerekir.
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Kamera her vakit, çizginin bir yanındaki 180 derecelik açı içinde kalmalıdır (Bu
duruma 180º kuralı denir.).
Yönde uyuşum; bir çekimde çerçeve içinde sağdan sola ya da soldan sağa hareket
etmekte olan bir varlığın geri dönmediği, yoluna devam ettiği anlatılmak isteniyorsa onu
izleyen çekimde ilk çekimde hareket ettiği yönde yol alır görünmesidir. Bu da ancak 180º
kuralı uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
Işıkta uyuşum, aynı yeri gösteren birbirini izleyen çekimlerdeki ışık şiddeti ve
karakterinin birbirine uymasıdır.
Odak uzaklığının ayrı ayrı olduğu mercekler perspektifi bozduğundan, konunun
boyunu ve uzamdaki yakınlık ve uzaklığını değişik gösterdiğinden önemlidir.
Eşyada uyuşum, aynı yeri gösteren çeşitli çekimlerde, asıl filme çekilen konunun
uzam ve zamandaki yerini belirten nesnelerin hep aynı yerde bulunmaları sonucu ortaya
çıkar.


Sayı bakımından kurgu

Sayı bakımından kurgu, belli bir filmdeki çekimlerin sayısıyla ortaya çıkar. Filmlerin
sürelerinin belirli bir sınırı aşmadığı bilinmektedir. Bu belirli süre içinde yer alacak
çekimlerin sayısı da ancak bu sınırların elverdiği ölçüde değişebilir.
Uzunluk bakımından kurgu ile sayı bakımından kurgu arasında sıkı bir ilişki vardır.
Çünkü bir filmde ne denli uzun çekim kullanılırsa çekim sayısı da o denli azalır. Film az
sayıda uzun çekimlerden oluşur. Bunun tersine bir filmde ne denli kısa çekim kullanılırsa
çekim sayısı o denli artar çünkü film çok sayıda kısa çekimden oluşur. Çekimlerin sayısının
az ya da çok oluşu hem film türüne hem de sinema adamının deyişine bağlıdır.
Örneğin bir ruh bilimsel çözümlemede, bir dramada genellikle az sayıda çekim yer
alır. Çünkü bu tür filmlerin yapısı gereği olguların, durumların gelişmesi daha sürekli uzun
çekimlere gereksinim gösterir. Buna karşılık örneğin güldürülerde çekim sayısı daha çoktur.
Film genellikle birbirini hızla izleyen tek tek gülütlerin (gag) yer aldığı kısa çekimlerden
oluşmuştur.
Filmde çok sayıda kısa kısa çekimler ya da az sayıda uzun çekimler kullanılmamasının
aynı zamanda sinemacının tutumuna bağlı olduğunu, sinemacının deyişinden ileri geldiğini
biliyoruz. Birinci tutuma çözümleyici tutum, çoğu kez derinlemesine görüntü işlemine bağlı
olarak başvurulan ikinci tutuma da birleşimci tutum dendiğini daha önce görmüştük.
Kurgu bakımında da birincisine çözümleyici kurgu ikincisine birleşimci kurgu denir.
Bunun nedeni, çözümleyici kurguda sinemacının sahneyi çok kısa çekimlere bölmesi,
sahnenin bütün ayrıntılarını vermesi, olgunun en küçük parçalarını ortaya koyması,
böylelikle izleyiciye hemen her şeyi önceden hazırlamış, açıklamış, çözümlemiş olarak
sunmasıdır.
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Bundan dolayı çözümleyici kurguda izleyici fazla güçlük çekmeden, fazla yoruma
kalmadan filmi izler. Birleşimci kurgudaysa bir sahne birkaç hatta kimi zaman tek bir
çekimden oluşur, sinemacı sahneyi bir bütün olarak genel görünüşüyle ortaya koyar.
Genellikle uzun çekimlerden oluşan bu çalışmada sinemacı derinlemesine görüntüye,
çapraşık ayırıcı devinimlere başvurur; sahnenin önemli noktalarını bulmak, sahnenin
çözümünü yapmak, yorumlamak izleyiciye düşer.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Drama programlarının hazırlıklarını yürütünüz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Drama tür ve formatını belirleyiniz.

 Drama programlarını izleyiniz.

 Drama için gerekli izinleri alınız.

 Drama programlarını inceleyiniz

 Yazılı ve görsel malzeme toplayınız.

 Drama programlarını izleyiniz.

 Kamera çekimi ve seslendirme yapınız.

 Drama programlarını inceleyiniz

 Kurgusunu yapınız.

 Drama programlarını izleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
LÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Klasik tanımı ile ……….. sanatı, bir ya da birkaç kişinin sahneye uygun biçimde
yazdığı, yazınsal değeri olan bir yapıt ortaya koyma sanatıdır.

2.

………….., göstermeyi esas alan bu nedenle yazım biçimi, kurgulama, zaman, mekân
ve diyaloglar gibi teknik açıdan farklı nitelikler taşıyan yazıdır.

3.

Gelişme bölümünün iki görevi vardır: Bir yandan girişin başarılı biçimde devamını
getirmeli, öte yandan da ………./…….. noktaya doğru uzanan bir köprü
oluşturmalıdır.

4.

………, senaryoda sunulan ana düşüncedir.

5.

Senaryo öyküsünün 3-5 sayfalık hâli için ……… sözcüğü kullanılır.

6.

………..; zaman, mekân, olay, tema/motif, içerik, kavram ya da karakter gibi araçlarla
birleştirilmiş, tek ve kesintisiz bir dramatik eylem içeren bir birimdir.

7.

Sesin, çekimden sonra film üzerine kaydedilmesine ………… denir.

8.

……….. bakımından kurgu denince bir filmdeki konunun anlatılışına, konunun zaman
içinde gelişmesine, olguların birbirini izlemesine kurgu yardımıyla verilen biçim
anlaşılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet ile gerekli bilgiler verildiğinde belgesel programların hazırlıklarını
yürütebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Belgesel programları izleyiniz.
Belgesel programların türlerini araştırınız.

2. BELGESEL PROGRAMLAR
2.1. Belgesel Programların Türleri ve Teknik Özellikleri


Haber belgeseli

Haber niteliğindeki bir olayın, gelişim safhalarının değiştirilmeden sade bir şekilde
direkt olarak verildiği belgesellerdir. Belgelerin derlenerek bahsi geçen konunun
derinlemesine araştırılmasından ve ilgili belgelerin kaynak olarak ispatlanmasından yola
çıkılarak hazırlanır. Sonuç seyirciye bırakılır, yorum yapılamaz. Geleceğe yönelik
varsayımlar da dikkat edilerek hazırlanır.
Gerçeklerin gizlenmeden objektif bir bakış açısıyla gözler önüne serildiği belgesel
türüdür.
Haber belgeselinin bir amacı da toplumu oluşturan bireyler arasında sosyal bağların
güçlenmesi ve bozulan bağların yeniden kurulmasıdır. Haber belgeseli güncel olayları en
kısa zaman ve yoldan anlatan iletişim aracıdır.
Haber belgeselin etkisi, kullanılan gerçek belgelerle orantılıdır. Eğitici bir amaç da
içeren haber belgeseli, zekâya seslenir. Belki bu nedenle insanları yönlendiren tüm görüşleri
ortaya koymak gerekir.
Haber belgeselinde karşı görüşler de ayrıntılı bir biçimde yer almalıdır.
Genelde teknik kalite ve sanatsal yorumlar aranmaz. Bahsi geçen yerin veya kişinin
tanınır olması, bilgi vermesi ve belge içermesi haber belgeselinde kullanılması için yeterlidir.
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Gezi belgeseli

Güncel olayların geçtiği veya dünya üzerinde fazla bilinmeyen bölgelerin tanıtıldığı
filmler gezi belgeselidir. Belgesel filmlerin önemli bir dalıdır. Bahsi geçen bölgenin tam
anlamıyla belgelenmesi ilkesine dayanır. Bu nedenle konunun derinlemesine araştırılması ve
göstermek yerine ne olduğunu anlatmak ilkesinin uygulanması gerekir.
Belgelerde yer alan unsurların anlatılması yerine; ekibin bu bölgede yaşaması,
gezmesi ve görmesi, değişik zamanlarda o bölgede bulunması ve bu yerleri belgelemesi
gerekir. Bu sayede değişik zamanlarda o bölgenin özelliklerinin gösterilmesi sağlanabilir.
Örneğin; Bodrum ilçesi belgeselinde sadece kış mevsiminin işlenmesi o bölgeyi yanlış veya
eksik tanıtır.
Tanıtım, bilgi vermek ve olayları yansıtmak amacıyla yapılır. Tanıtılacak bölgenin en
belirgin özellikleri vurgulanır. Görüntü elemanına yardımcı olmak ve belgesele bir boyut
kazandırmak amacıyla oyuncu ögesi kullanılabilir. Bölgenin görüntülenmesinde ses ve doğru
renk unsurları önemlidir.


Toplumsal belgeseller

Toplum yaşamı ve geleceğiyle ilgili sorunları tam bir sorumluluk bilinci içinde, yorum
yapmadan ortaya koyan belgesel film türüdür. Toplumsal davranışların, eylemlerin ardındaki
gerçekleri yasal sınırlar içerisinde araştırarak bu araştırmanın sonuçlarını belgelerle anlatma
şeklidir. Yüzeysel veya bölgesel tepkiler işlenirken hepimizin başına bu tip olaylar gelebilir
hissi verir. Karşılaştırma yapılabilir.
Toplumsal belgesel filmler, insan ilişkilerindeki yüzeysel reaksiyonları ve büyüleyici
görüşleri ilgi alanı dâhiline almaktadır.


Araştırma belgeseli

Araştırma konusunun film aracılığıyla yalın ve dolaysız bir şekilde sergilenmeye
çalışıldığı, sanatsal kaygının taşınmadığı belgesel film türüdür.
Bu belgesel film türünün en önde gelen özellikleri kurgunun kullanılması, renkli
çekimin önem kazanması, yavaşlatılmış ve hızlandırılmış devinimlerin kullanılması ve
alıcıyla elde edilecek görüntünün anlaşılır olmasıdır.
Toplumsal devinim hayallerinin ardındaki gerçeklere ışık tutan araştırma
belgesellerinin belli bir örgütün, bir grubun veya bir kesimin bir gerçeği farklı bir yapıda
sunması kuşkusundan da yola çıkılarak bu kuşkular giderilmeye çalışılır. Sanat değeri
taşımayan araştırma belgesellerinde aşağıdaki iki noktanın dikkate alınması gerekir.


Araştırma belgesellerinde görüntünün anlaşılır olması için alıcının
araştırmayı en iyi biçimde yansıtacak bir noktaya ya da mekâna
yerleştirilmesi gerekmektedir.
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Araştırma belgesellerinin bazılarında konuyu ayrıntılarıyla saptamak,
kaydetmek amacıyla mikroskop, teleskop, röntgen ve diğer teknik araç ve
gereçler kamerayla birlikte kullanılır. Animasyonlar ile desteklenebilir.

Bu tür belgesellerde önce konu tanıtılıp kavramlar tanımlanır. Daha sonra sırasıyla
tüm yeni bilgiler işlenerek ortaya konur.


Bilimsel belgesel

Genellikle bilimsel araştırma ve bulguların sonuçlarını önceden tasarlanmış bir
biçimde örneklendirerek anlaşılması kolay bir şekilde ortaya koyan belgesel türüdür.
Kurgu ve kurgu yardımıyla açıklamanın önem kazanması, istenildiğinde çizgi ve
canlandırmanın da kullanılabilmesi ve bazılarının sanat niteliği taşıması gibi özellikleri
bulunan bilimsel belgeseller zaman zaman da eğitici nitelik taşır.
Açıklık ve bilgilendirme özelliği taşıyan bu belgesellerde belgeselcinin öğrenme
ortamı yaratmak gibi bir sorumluluğu da bulunmaktadır.
Okul içi ve okul dışı eğitime yardımcı ders gereci işlevi de gören ve bundan ötürü
öğretici film adı altında da bilinen bu tür filmler;






Eğitimin ilkelerine uyularak yaş ve bilgi düzeyi önceden belirlenen ve
bilinen izleyiciye uygun bir biçimde hazırlanır.
Araştırma filmlerinin birçok özelliklerini kendinde taşır.
İzleyicinin ilgisini çekmesi ve dikkatini canlı tutması gerekir.
Açıklamalar görüntüler kadar önemlidir.

Tarih belgeseli

Tarih belgeselinde tarih içerisindeki gerçeklerin doğruluğu ve anlamı önem
kazanmaktadır. Tarihî belgesel filmlerinin amacı; tarihî gerçekleri doğruya uygun bir
biçimde yansıtarak değişik toplumların dününü aydınlatmak, bugün ve gelecek için alınması
gereken kimi önlemlerle ilgili birtakım sonuçlar çıkarmaktır.



Propaganda belgeseli

Birey ya da toplulukların belli bir görüş ya da amaç doğrultusunda etkilenebilecekleri
biçimde bilgilendirilmesi olarak niteleyebileceğimiz propaganda, zamanla belgesel
sinemanın temel amaçlarından biri olmuştur.
Genel olarak tanıtma, bilgilendirme, eğitim ve amaçlanan doğrultuda etkileme
niteliklerini içeren propaganda belgeselleri, belgesellerin önemli bir türüdür.
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Derleme belgesel

Önceden yaşanmış olaylarla ilgili elde bulunan belge ve filmlerin kurgu yardımıyla
yeniden düzenlenerek değişik bir anlayış içerisinde sunulmasıyla ortaya çıkan belgesel film
türüdür.
Önceden çekilmiş belge filmlerinin ve kurgunun önem kazandığı derleme belgeselleri,
belgesel filmcilerin eski olayları, konu ve sorunları izleyicilere kendi anlayışıyla ilettiği
belgesellerdir.
Derleme belgesellerin özellikleri şöyle sıralanabilir:






Belgeselci işlemek istediği konu, sorun ve olayla ilgili daha önce
çevrilmiş belgesel türdeki filmleri inceleyip ayırır, seçtiği parçaları yeni
bir bütün oluşturmak üzere bir araya getirir.
Çalışma alanı sınırlıdır. Bu nedenle belgeselci ancak daha önce ortaya
çıkmış gereçleri ve malzemeleri yeni bir anlayışla kullanarak konuyu
izleyiciye anlatmak zorundadır.
Belgeselci istediğini anlatmak amacıyla kurgunun tüm olanaklarından
yararlanır.
Derleme belgesel türüne birleştirilmiş belgesel ismi de verilir.

Arkeoloji belgeseli

Bilimsel araştırma belgeseli konusuna giren ve arkeoloji konusunu ele alan belgesel
türüdür. Günümüzde yaşamayan bir kültürden veya nesli tükenmiş bir canlıdan arta kalan
belgelerden yararlanılır ve bilimsel araştırma belgeselinin kullandığı metotlarla hazırlanır.
Gerektiğinde animasyonlar kullanılır.
Arkeoloji belgesellerinin ayrı bir dal olarak ele alınmasının nedeni, dünya
belgeselcileri tarafından böyle bir belgesel türünün benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.
Bu konuda Arkeoloji Belgeselleri Festivali yapılmaktadır.


Spor belgeseli

Konu spor da olsa belgeselin mutlaka bir öyküsünün olması gerekir. Bir taraftarın
günlük yaşantısında konuyla ilgili başından geçen olayları, onun duygu ve düşüncelerini,
karşıt fikirlerle çatışmasını, arkadaşlarıyla takımını konuşmasını, maça gitmeye hazırlanışını,
maç sırasındaki tepkilerini ve maçtan sonraki duygularını içine alan bir öykü içinde, bir
futbol takımının anlatılması spor belgeselidir.
Bir atletin hayat hikâyesini anlatmak, sadece belgelemek olarak kabul edilir. Ancak o
atletin bir turnuvaya yaptığı zorlu hazırlık öyküsünden yararlanarak atletin hayat hikâyesine
de değinmek spor belgeseli olmaktadır.
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Bir spor dalının belgelere dayandırılarak tarihsel gelişimi konu edilirse bu spor dalı
belgelenmiş olur. Oysa spor belgeselinde; spor dalının tanıtımını yaparken kuralları, çeşitleri
ve turnuvaların özellikleri hakkında bilgi verilirken bir öyküden yola çıkmak gerekir.
Bir sporcunun yaşam biyografisi spor belgeseli sayılmaz. Sporcunun yaşadığı bir olay
veya topluma kazandırdıklarının tarihsel değerinden yola çıkılarak senaryolaşan bir öykü,
spor belgeselinin konusudur.
Olimpiyatlar, dünya şampiyonaları ve turnuvaların tarihsel gelişimini anlatan ve eski
belge ve röportajlara dayanan; turnuva sonrası düşüncelerin yer aldığı röportajlara, belgelere,
hatta belgesellere yer veren yeni düzenlemeler spor belgeseli değildir.


Belgesel sinema

Belgesel film çeşitlerinin çekim tekniği en zor olanıdır. Hatta sinema çeşitlerinin
doruk noktası belgesel sinemadır. Belgesel sinema, belgesel değil sinema türüdür.

2.2. Belgesel Programların Metin Özellikleri


Sinopsis hazırlığı

Resim 2.1: Sinopsis örneği

Filmin konusu belirlendiğinde ve gereken araştırmalar sonucunda elde edilen belgeler
değerlendirildiğinde ortaya çıkan bilgilerden bir sinopsis oluşturmak gerekir.
Bu sinopsis yönetmenin yardımcılarına ve teknik ekibe derdini anlatması, film
hakkında bilgi vermesi için şarttır. Sinopsis gerekirse yapımcı ve sponsor için de
kullanılacaktır. Örneğin Kültür Bakanlığından destek almak için sinopsis veya senaryo
gerekmektedir.
Sinopsis ile çerçevelenen ve sınırları belli olan konu için artık dramatik ögeler
eklenerek senaryo oluşturulabilir.
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Senaryo hazırlığı

Çekim konusu belirlendikten sinopsis hazırlandıktan sonra çekim senaryosu yazılır.
Artık çekim senaryosu filmin giriş, gelişme ve sonuç olarak nasıl süregeleceğini belirler.
Olayların gelişimi, diyaloglar ve müziğin giriş çıkışlarından kamera hareketlerine kadar
senaryoda belirlenir.
Yönetmen konuyu roman şeklinde yazmışsa bunu senaryolaştırmak gerekir. Çekim
senaryosu hâline getirmek için tecrübeli bir senaristten yararlanılabilir. Filmin nasıl bir film
olacağı, atmosferi, temposu, oyuncu karakterleri ve mekânların atmosferi yönetmen ve
senarist arasında konuşularak belirlenir.
Senarist senaryoyu tamamladığında yönetmen tarafından okunur, onaylanır.
Senaryoyu yönetmen yazmadığı için çekim sırasında değişiklik yapabilir.


Storyboard hazırlığı

Resim 2.2: Storyboard örneği

İngilizce’den “hikâye tahtası” olarak tercüme edilse de “hikâyenin çizimi” olarak
adlandırabilir. Proje konusu belirlendikten sonra akıldaki resimlerin görselleştirilmesi
amacıyla çizilen karalamalar, çekilen fotoğraflar veya yapılan renkli resimlerdir.
Proje konusunun belirlenmesinden sonra kâğıda kaleme sarılarak hikâyeyi resimlemek
ve senaryoları, çekim planlarını oluşturmak iyi fikirdir. Bütün ünlü filmlerin hikâyenin
akışını, sahnedeki oyuncuların bulunacakları yerlere kadar kadrajları belirleyen birer
storyboardları vardır. Bir kült hâline gelmiş teknoloji harikası bir filmin bile her karesi
planlanıp kâğıda çizilmiş storyboardu, storyboardun belki de birkaç katı tasarım aşamasında
kâğıt üzerine yapılan eskiz çalışmaları vardır.

29

Storyboardun çizim veya grafik açısından profesyonel olmaması bir sorun
oluşturmayacaktır. Ama anlatılan net olmalıdır. Burada amaç planların nasıl çekileceğini
göstermektir. Kamera açısını, kameranın ve oyuncuların hareketlerini ve kompozisyonun ele
alınışını önerecek olan anahtar sahnelerin bir seri hâlindeki tasarımıdır.
Storyboard film çekiminin olmazsa olmazıdır. Amatör işlerde çoğu zaman ihmal
edilmesine ve hatta bazı kesimlerce bilinmemesine rağmen profesyonel işlerde şarttır.
Profesyonel çalışmalarda örneğin reklam filmlerinde çekim aşamasından önce film
hikâyesinin tanıtımı için storyboard önemlidir. Çünkü firma yetkilileri amaçladıkları etkiyi
pahalı olan çekim aşamasından önce kafalarında canlandırmak ve espriye inanmak isterler.
Storyboard; her karenin altında bulunan sözlerle hareketi ve dış sesin söylediği şeyleri
tanımlayan, reklamın aksiyonunu gösteren bir seri illüstrasyon, reklamın görsel haritasıdır.
Mesir Macununun Çekim Senaryosu
Görüntü
Ses
Geniş plan: Manisa ovasından Spil Üst ses: Spil Dağı’nın eteklerindeki
Dağı ve onun eteklerine kurulan ovaya kurulu Manisa, son 500 yıldır
Manisa kenti
süregelen bir geleneğe ev sahipliği
yapıyor.
İç çekim, geniş plan: Darüşşifa’nın
bahçesi
Kamera vinç hareketi ile yukardan
aşağı, sunucunun hizasına iner. Boy
planda kalır. Sunucu kameraya
doğru yaklaşır. Sunumunu yapar.
Sunum bitince kamera vinç hareketi
ile yükselir. Geniş plan külliyenin dışı
görülür.

Sunucu: Kökeni ve ilk düzenlenişi ile
ilgili çeşitli söylentileri içeren bu
gelenek;
macunu,
darüşşifası,
Merkez Efendi’si ve 21 Mart Nevruz
günü
ile
birbirine
kaynaşmış
durumdadır.

Yakın plan: Mesir macunu kapmaya
çalışan birinden vinç hareketi ile
genel plana geçiş yapılır. Sultan
Camii’nin kubbelerinden atılan mesir
macununu
kapmaya
çalışan
insanlar

Her yıl, nisanın üçüncü haftasına
denk gelen pazar günü, Sultan
Külliyesi diye bilinen ve cami, imaret,
kervansaray, kütüphane, medrese
ve Darüşşifa’dan oluşan kompleksin
camii
olan
Sultan
Camii
kubbelerinden, aşağıda birikmiş olan
on binlerce kişiye, o gün için özel
olarak hazırlanmış macunlar saçılır.

Sergilerden detay görüntüler

Ayrıca bu hafta boyunca panayırlar,
sergiler açılır, çeşitli eğlence ve
gösteriler düzenlenir.
Arapça bir sözcük olan “mesir”in
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Yakın plan(tilt up): Siyah fon önünde sözlük anlamı “gezilecek yer, gezinti
çubuk biçimindeki mesir macunu
yeri”dir. Ancak buradaki mesir
sözcüğü, gezmek ile ilgisi olmayan
bir anlamdadır ve kökeni oldukça
eskilere gider.
Gözlerden zoom out: Mithridates
Eupator’un portresi
Üst ses: Sözcüğün kaynağı, milattan
önce 132-63 yılları arasında yaşayan
Pontus devletinin kralı Mithridates
Darüşşifa’nın koridoru genel plan: Eupator’a kadar gider.
Kamera,
koridorda
yürüyen
sunucuyu parelel olarak kaydırma Sunucu: Küçük yaşta babasının
ile izler. Sunucu sunumu biterken annesi
tarafından
zehirlenerek
Darüşşifa’nın “mesir” karılan odasına öldürülüşüne tanık olan ve kral
girer.
olunca
kendisinin
de
öldürüleceğinden
korkan
Mithridates,
Doğu
Karadeniz
Dağları’na kaçar. Bu dağlarda yedi
sene yaşayan Mithridates, yabani
zehirli bitkiler üzerinde pratik bilgiler
edinir. Pontus kralı olduktan sonra
zehirlenmeye karşı kendini korumak
için özel bir panzehir hazırlar.
"Mithridaticum" denilen ve içinde 48
çeşit madde bulunan bu panzehir
zamanla Mithir adını alır. Rumca’da
“th”, “s” gibi

2.3. Çekim ve Araştırma İzinleri İçin Metin Hazırlamak
Çekim izni birkaç boyutta olabilir. Öncelikle röportaj yapmak için seçilen kişilerden
ön araştırmada çekim izni alınmalıdır. Resmî kurum niteliği taşıyan müze, açık hava
müzeleri, tiyatro, cami, park, millî park gibi yerlerde yapılacak çekim için bakanlıklardan,
ilgili resmî dairelerden, özel durumlarda müdür ya da halkla ilişkiler müdürlerinden resmî
izin almak gerekmektedir. İzin yazışmaları gibi bürokratik işlemlerin uzun sürebileceği
hesap edilerek çekim günleri belirlenmelidir.

2.4. Yazılı ve Görsel Malzeme Toplama
2.4.1. Çekilecek konunun saptanması ve sınırlarının belirlenmesi:
Şahit olduğumuz bir olaydan veya okuduğumuz bir romanın konusundan ilham alarak
film çekmeye karar verdik. Önce konu tam olarak belirlenmeli ve sınırları çizilmelidir.
Konunun belirlenmesi için de araştırma yapmak gerekir. Her ne kadar “Dünyada çekilmedik
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konu kalmadı.” denilse de yönetmenin veya senaristin aynı olaya farklı bakış açısı ortaya
bambaşka bir film çıkmasını sağlar.
Konunun her yönüne değinmeye çalışmak yerine belirli konu başlıkları üzerinde
durmak ve sadeleştirmek, seyircinin daha kolay anlaması açısından önemlidir. Örneğin,
“Osmanlı’da Vakıf Sistemi” bizim ilgimizi çekti. “Osmanlıda Vakıf Sistemi” incelenip
araştırılarak çekimi yapılacak konu belirlenmelidir. Bu konuda önceden yapılan araştırmalar,
kitaplar, belgeler, arşiv kayıtları, belgeseller ve bizzat olayı araştıran kişilerin uzman
görüşleri ve olayın tanıkları araştırılmalıdır.
Kısa film, belgesel veya sinema filmi için gerçek bir hikâyeden alıntı yapılarak ya da
anıdan yola çıkılarak mı senaryo yazılacak ona karar verilir. Sonuçta “Osmanlıda Vakıf
Sistemi”ni anlatmanın birçok yolu vardır. Konu gerçek bir olaydan elde edilen bilgiler ve
belgelerden yola çıkılarak da anlatılabilir.

Resim 2.3: Arşiv araştırması



Belgesel çekimleri için ön araştırma

Çekimi yapılacak konu belirlendikten sonra konuyu dolaylı veya dolaysız olarak
ilgilendirebilecek hikâyenin geçtiği zaman dâhilinde önce konunun sınırları oluşturulur. Bu
sınırlar içerisinde konuyu ilgilendiren belgeler, hikâyeler, kişiler, tanıklar belirlenir.
Belirlenen belgeler toplanır veya ulaşılamayacak, çekimi yapılacak belgeler için
gerekli izinler alınır. Konuyla ilgili arşiv taraması yapılır ve çekimi yapılacak arşiv
malzemesi tespit edilir. Konuyla ilgili kitaplar alınarak okunur, notlar çıkartılır. Çekimi
yapılacak mekânlar belirlenir, izinler alınır. Çekimi yapılacak kişiler ile görüşülerek izin ve
randevu alınır.

32

Belgesel için önemli seslerin nasıl kayıt edileceği, ışığın nasıl yapılacağı, elektrik gücü
ve kaynağı tespit edilmelidir.

Resim 2.4: Arşiv araştırması



Kısa film çekimleri

Çekimi yapılacak hikâye belirlendikten sonra hikâyenin geçeceği mekânlar belirlenir.
Mekânlar gezilerek fotograf ve görüntülü çekimleri yapılır, ayrıntıları oyunculara ve teknik
ekibe göstermek için kayıt altına alınır.
Mekânlarda kullanılacak eşyalar uygun değilse gereken eşyaların temin edilebilmesi
için araştırma yapılmalıdır.
Mekânlarda ve filmde kullanılacak aksesuarların belirlenerek çekimden önce temin
edilmesi gerekir.
Çekimde kullanılacak malzeme ve aksesuarların mekâna taşınması ve işi bittiğinde
yerine kaldırılması için gereken araç ve kişiler temin edilir.
Filmi gerçekleştirecek oyuncular tespit edilir ve kendileri ile sözleşme yapılır. Çekim
süresince oyuncular için araç da ayarlanmalıdır.
Film için önemli seslerin nasıl kayıt edileceği, ışığın nasıl yapılacağı, elektrik gücü ve
kaynağı tespit edilmelidir.
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2.5. Belgesel Çekimi ve Seslendirmesi

Resim 2.5: Film çekimi



Çekim sırasında izleme ve değerlendirme

Çekim sırasında yönetmen, görüntü yönetmeni ve yönetmen yardımcıları çekimi
monitörden izlemelidir. Ancak bazen özel durumlar olabilir ve çekilen plan izlenemez.
Çekilen her planın çekimden sonra geri alınıp izlenmesi de mümkün değildir. Bu, çekim
sırasında zaman kaybı yaratacaktır. O sırada devam eden olaya “dur” denilemez. Çoğu
zaman da teknik nedenlerden dolayı monitör kurulamayabilir.
Sonuçta çekim planı yapılabilir ve çekimler montajlanarak bir araya geldiğinde en iyi
gözlem yapılabilir. Çekimlerden sonra bunlar izlenmeli ve notlar alınmalıdır.
Örneğin, TRT tarafından yapılan belgesel çekimlerde ekip akşam yemeğinden sonra
otelin lobisinde toplanarak o gün çekilenleri izler. Hoşa gitmeyen çekimler tekrarlanır.
Görüntü yönetmeni daha iyisini çekebilmek için kabul edilebilecek bir planı not alabilir.
Hatta aktör, oyununu beğenmediği takdirde bir çekim şansı daha isteyebilir.
Böylece çekim bitmeden ve çekim mekânından ayrılmadan planlar tekrarlanarak daha
iyi sonuç elde edilir. Ancak yönetmen veya yardımcısı montaj öncesi kasetleri izlediğinde
bir hata fark ederse (örneğin, bir devamlılık hatası) bu hata yüzünden o planı
kullanmayacaktır ve sahnenin tamamını kaldırmak zorunda kalacaktır. O sahnenin
kaldırılması anlam değişikliği yaratacaksa -ki genelde böyle olur- oyuncular ve ekip tekrar
çekim mekânına götürülüp aynı set kurulur, çekim tekrar yapılır. Bu, ek bir maliyeti
gerektirir. Üstelik yönetmen veya yardımcıları zor durumda kalır.
Eskiden film kamerası ile çekim yapıldığında böyle durumlar çok olurdu. Ancak şimdi
film kameralarının görüntüsü de seyredilebiliyor ve bir videoya kayıt yapılarak bunlar
izlenebiliyor. İzleme yapıldığında eski analog kameraların kafaları yıpranıyordu. Bugün yeni
nesil dijital video kameralar ve high defination kameralar aynı zamanda oynatıcı (player)
olarak da kullanılabilmektedir.
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Seslendirme

Seslendirmede farklı yöntemler kullanılır. Bunlar:









Görüntü üzerine ses bindirme
Dış ses (spiker): Bu konuda bir anlatıcı (narrator), yazarın sesi ya da
katılımcılardan birinin sesi (görüntüde olabilir ya da olmayabilir) bilgi
aktarır, olayı anlatır.
Eş zamanlı (senkronize) ses: Film çekimi yapılırken aynı zamanda eşlik
eden seslerdir.
Müzik
Ses efektleri: Çekim yapılırken mevcut doğal ve atmosferik seslerdir.
Sessizlik: Sesin sürekli yokluğu filmin akışında güçlü bir değişiklik
yapar, görüntüde olanlara dikkati çekmeye katkıda bulunur. Belgesel film
seslendirmelerinde ses eşleme sürecinde dikkat edilmesi gereken en
önemli kural, görüntü ile sesin senkron tutmasıdır. Kapı kapandıktan bir
saniye sonra duyulan kapı kapama efekt sesi ne kadar yersiz düşerse
diyalogların görüntüdeki ağız hareketlerine uymaması da o kadar
istenmeyen bir durum yaratır. Ses eşlemede en hassas konu diyalogların
ve ses efektlerinin senkron tutmasıdır. Doğal efektlerin korunması
isteniyorsa çekim aşamasında sesli çekim yapmak gerekir. Sonradan
bindirilen arşiv efektleri belgesellerin gerçekliğini bozar.
Anlatıcı (Narrator): Anlatıcı kullanmadan kendi öyküsünü kendisi
anlatan belgesel filmler en idealidir ancak anlatı kaçınılmaz ise yazılı ve
senaryolu bir anlatının mı yoksa doğaçlama bir anlatının mı daha iyi
olacağına karar vermek gerekir. Tüm film dillerinde olduğu gibi anlatının
izleyici tarafından hemen özümsenecek biçimde hazırlanmasına dikkat
etmek gerekir. Görüntüde zaten açıkça görülen bir şey (çok özel ve
otantik değilse) bir kez de sözcükle ifade edilmemelidir. Ses efektlerinin
duyulması gereken yerlere dikkat edilmesi gerekiyorsa konuşma ve
müzik kanalları hafifletilmelidir.

Her yeni çekimin başında söylenen ilk sözcük, çekimin iyi anlaşılmasına katkı sağlar.
Anlatı, öncelikle gerçekleri sergilemek için kullanılmalıdır. İzleyiciyi ön yargılı bir tutuma
sürüklememelidir. Kötü zayıf hazırlanmış anlatılar izleyicinin konuya olan ilgisini
zayıflatabilir. Zekice hazırlanan bir anlatı, izleyicilerin kendi değer yargılarına özgürce
varmalarına neden olur. Anlatı filmin akışını hızlandırabilir, sekanslar arasında kısa, hızlı
bağlar kurabilir. Anlatı izleyicinin dikkatini yakalamalı, görmeleri istenilen noktalar üzerinde
odaklanmaları sağlanmalıdır. İzleyici anlatıcının sesine, filmin sesi gözüyle bakar. Bu
nedenle anlatıcının sesinin kalitesi ve anlatışı, sizin kendi tutumunuzu aktarmalıdır.
Anlatıcıya önceden kısa bir bölüm okutturulmalı ve sesinin filme uygun düşüp düşmediğine
bakılmalıdır. Seçilen anlatıcıya filmin tamamı önceden seyrettirilmeli, istenilen vurgulamalar
açıklanmalıdır. Belgesellerin anlatı biçimleri şöyle sıralanabilir:

35



Açıklama yapan anlatıcı

Bu tür belgesellerde bir anlatıcı film hakkında mutlak ve kesin bilgileri açıklar.
Görünmeyen spikeri içeren bu tür anlatıma, “voice of gog” (tanrının sesi) adı verilir. Anlatıcı
doğrudan izleyiciye hitap ederek açıklamaları ile görüntüde tanık olunan olayları
açıklamaktadır.


Katılımcı anlatıcı

Burada film, konu edilen katılımcılardan biri kanalıyla izlenir. Bu karakter gösterilen
olayların içindeki küçük ya da büyük katılımcılardan biri olabilir. Robert Flaherty’nin
“Nanook of the Nort” filmindeki merkezî figür olan Eskimo “Nanook”un gözüyle olaylar
izlenir. Bu tür filmlerde “anlatıcı-narrator” yer almaz. Belgelenen olayda yer alan otantik
kişiler olayı bize anlatır ya da gösterir. Bazı bilimsel belgesellerde ise bilim adamları filmde
zaman zaman görünerek zaman zaman da sesleri ile açıklamalarda bulunmaktadırlar.


Film katılımcılarının çoklu anlatımı

Birbirine karşıt birçok görüşün, farklı düşüncelerin aktarıldığı filmlerde katılımcıların
farklı görüşlerine başvurulabilir.


Yönetmenin bakış açısından anlatım

Burada yönetmenin kişisel bakış açısı kesindir. Filmi yönetmen anlatmaktadır.

Efekt eşleme
Belgesellerde doğal ortamdan gelen efekt sesleri filme önemli ölçüde gerçeklik
duygusu katmaktadır. Çekimler sırasında genellikle kamera mikrofonunun açık tutulması
gerekmektedir. Ancak istenmeyen gürültülerin bulunduğu ortamlarda çekim yapılması
gerekiyorsa sessiz çekim yapılır, uygun efekt sesleri kaydedilerek sonradan insert girilebilir.

Müzik Eşleme
Film müziğinin seçimi de önemli ögelerden biridir. Müzik seçiminde yapımcının
dikkate alması gereken önemli nitelikler şöyle sıralanabilir:
o
o
o
o
o

Filmin müziği istenmeyen, gerekli olmayan, yapay duygular
aşılamamalıdır.
Müziğin seçimi filmin konusuna ya da karakterlerine uygun
olmalıdır. Filmden ve karakterlerden uzaklaştırmamalıdır.
Müzik izleyicinin neler izleyeceğinin sinyallarini vermelidir.
Unutulmamalıdır ki kötü müzik kullanmaktansa hiç kullanmamak
daha iyidir.
Müziği ve sesi eşlemeden önce mutlaka ön izleme yapılmalıdır.
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2.6. Belgesel Kurgusu
Film yapımı bir anlamda uzun bir kurgulama sürecidir. Herhangi bir tema, konu ya da
kişinin yaşamını çekmeyi düşündüğünüzde kurgunuz başlamaktadır. Olası görüntüleri,
sekansları zihninizde hayal eder, daha sonra düşündüklerinizi yönlendirerek belli görüntüleri
ve sesleri çeker, en son olarak da kurgu odasındaki seçme/birleştirmeye götürürsünüz.
Kurgu, kamerayla dış ve iç mekânlarda, stüdyolarda kaydedilen her türlü görüntünün;
konuya, senaryoya, konunun önemine ve özelliğine uygun olarak senaryoda belirtilen kural
ve yöntemlerle yaratıcılık da katılarak birbiriyle uyum içinde sıralanması işlemidir. Anlam
içerik ve biçim yönünden uyumlu bir ilişki içinde olan görüntüler, kurgu süresi içinde
süreklilik göstermelidir. Görüntülerin zaman ve mekân bütünlüğü içinde olmaları,
birbirlerini izlemeleri görsel bir ritm yaratmaktadır. Bu ritm bazen hızlı bazen de yavaş
seyreder. Video kliplerde ise müziğin ritmine göre görüntüler eklenmektedir.
Haber belgesellerin ilk öncüsü Dziga Vertov daha 1920’lerde görünen dünyanın
yeniden düzenlenmesinde kurgunun temel bir rolü olduğuna dikkati çekmekte ve kurgunun
altı aşaması olduğunu ortaya koymaktadır.







Gözlem sırasındaki kurgu
Gözlemden sonraki kurgu
Film çekimi sırasındaki kurgu
Çekim sonrası kurgu
Ölçümlü kurgu
Final kurgu

İlk iki aşamada çekim öncesi ve çekim sırasında yapılan kurgulamalar belgesel filmler
için çok önem taşımaktadır. Çekim sırasındaki kurgu özellikle gözlemlemeye dayalı cinemaverite tekniğinde çalışan belgeselciler açısından ek bir önem taşımaktadır. Kurgu ister
zihnen, ister kamerada, isterse kurgu odasında olsun zaman ve mekânla oynamayı, düzeltme
yapmayı içermektedir. Kurgu, filmde kendine özgü bir hareket yaratmaktadır. Hareket çekim
değişmelerinin yarattığı ritmdir. Çekimlerin, sahnelerin, sekansların değişmesiyle bir hareket
dizisi, görsel bir ilerleme fark ederiz. Üçüncü harekette çekimin kendisi, çekimin vektör
alanı değil ama değişme anı, yani çekimden çekime vektör alanlarının ilişkisi önemlidir.
Çeşitli geçiş türleri filmin gelişme evresinde önemli rol oynamaktadır. Çekimlerin sahne,
sekans, bölüm düzeninde dizim oluşturarak eklenmesi, filmin anlam ifade eden bölümünü
meydana getirecek biçimde yan yana eklenmesine kurgu (editing) denir.
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Resim 2.6: Kurgu Seti

Çekim süreleri uzun tutulan parçalar yan yana geldiğinde ağır kurgu, çekim süreleri
kısa çekimler eklendiğinde hızlı kurgu meydana gelmektedir.
Kurguda izleyicinin kendisini filmin akışına kaptırması gerekir. Kurgudan doğan
hatalarla böylesi akışı bozmak yanlıştır. Kameraman gibi kurgucu da öyle durağan ve ikna
edici bir mekân yaratmalıdır ki seyirci asla kendisini kaybolmuş, altüst olmuş
hissetmemelidir. Oyuncuların nerede oldukları, ne yapacakları çok düşünmeden bilinmelidir.
“Oyuncular şimdi birbirlerine bakacaklar mı? Biri konuşurken ötekinin sesini duyabilecek
miyiz? Odanın neresindeler?” soruların cevaplarını bulmalıdır. Kurgucu kesimlerini
yaparken devamlı olarak belirgin mekân gerçekliklerince zorlanmaktadır. Kameraman bir
dünya yaratır, kurgucu ise bu dünyanın içinde yaşar. Kurguda çekimlerin uyumu en belirgin
devamlılık sorunudur. Geleneksel kurguda kurgucu sahneyi bir çekimle açar. Geniş açılı bir
görünüş izleyiciyi mekâna alıştırır.
Sonra öyküyü anlatmak için daha yakın planlı çekimlere geçilir. Mekân bütünlüğünü
sağlamak için kameraman birbirine uyan çekimleri seçmek zorundadır. İki oyuncu
konuşuyorsa ve birinin ¾’lük, diğerinin cepheden yüz çekimi yan yana eklenmişse
izleyicinin zihninde şu sorular uyanabilir: “Neden oyuncuların birini cepheden, diğerini
¾’lük bir görünümle izliyoruz?”
Bu sorunun mutlaka geçerli bir yanıtı olmalıdır. Örneğin, sahneyi bir üçüncü
oyuncunun bakış açısından izliyor olabiliriz ya da oyunculardan biri yüzünü diğerinden
saklıyor olabilir. Ancak rastgele öyle çekilmişse bu durum, izleyicinin kafasındaki mekânsal
bütünlüğü bozabilir.
Kurgucunun rolü yönetmen ya da kameramandan farklıdır. Yönetmen; filmin
yapısıyla, oyunculukla, filmin genel havası ve felsefi yönüyle ilgilenir. Kameraman ya da
görüntü yönetmeni filmin ışığı, rengi, çerçevelerin kompozisyonu, hareket eden ve değişen
görüntülerle ilgilenmektedir. Kurgucu ise; zaman, ritim ve film akışı, görüntü ve ses
bağıntılarıyla ilgilenir.
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UYGULAMA FAALIYETI
UYGULAMA FAALIYETI

Belgesel programlarının hazırlıklarını yürütünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Belgesel tür ve formatını belirleyiniz.

 Belgesel programları izleyiniz.

 Belgesel için gerekli izinleri alınız.

 Belgesel programları inceleyiniz.

 Konuyla ilgili araştırma yapınız.

 Belgesel programları izleyiniz.

 Yazılı ve görsel malzeme toplayınız.

 Belgesel programları inceleyiniz.

 Belgesel metni hazırlayınız.

 Belgesel programları izleyiniz.

 Kamera çekimi ve seslendirme yapınız.

 Belgesel programları izleyiniz.

 Kurgusunu yapınız.

 Belgesel programları inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

……… belgeselin etkisi, kullanılan gerçek belgelerle orantılıdır.

2.

Güncel olayların geçtiği veya genellikle dünya üzerinde fazla bilinmeyen bölgelerin
tanıtıldığı filmler ……… belgeselidir.

3.

………… ………. toplum yaşamı ve geleceğiyle ilgili sorunları tam bir sorumluluk
bilinci içinde, yorum yapmadan ortaya koyan belgesel film türüdür.

4.

………… proje konusu belirlendikten sonra kafadaki resimlerin görselleştirilmesi
amacıyla çizilen karalamalar, çekilen fotoğraflar veya yapılan renkli resimlerdir.

5.

Film çekimi yapılırken eşlik eden sesler ………… seslerdir.

6.

Çekim yapılırken mevcut doğal ve atmosferik sesler ……….. …………dir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
PERFORMANS TESTİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.

Evet

Hayır

Evrensel yayıncılık kurallarına uygun drama programı
yapmak
Drama hazırlanmasına katıldınız mı?
Drama türlerini ayırt edebildiniz mi?
Uygun konu ve konuk seçtiniz mi?
Uygun ses ve görüntüyü seçtiniz mi?
Evrensel yayıncılık kurallarına uygun belgesel programı
yapmak
Belgesel hazırlanmasına katıldınız mı?
Belgesel konularını hedef kitleye uygun şekilde programa
aktardınız mı?
Programa uygun konu ve konuk seçtiniz mi?
Uygun ses ve görüntüyü seçtiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

dram
senaryo
sonuca/doruk
tema
sinopsis
sahne
seslendirme
anlatım

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

haber
gezi
toplumsal belgeseller
storyboard
eş zamanlı(senkronize)
ses efektleri
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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Belgesel

Film

Yapım

