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GİRİŞ 

Geniş bir açıdan bakıldığında, 19. Yüzyıl boyunca oluşan modern toplumla 

iletişim teknolojisinin gelişimi arasında işlevsel bir ilişki olduğu söylenebilir. Geniş 

topraklara yayılan, hareket hâlinde bir toplum olması ve siyasal güçlerin merkezde 

toplanma eğiliminin arttığı karmaşık bir yapıya sahip olması, bu yeni tip toplumu 

belirleyen başlıca özelliklerdir. Bu nedenle iletişim teknolojisinin gelişimini teşvik eden 

başlıca etken de gelişen askerî ve ticari oluşumları kontrol edebilme ihtiyacından 

kaynaklanmıştır. Böylece, icatları gerçekleşen telgraf, telefon (ve ilk aşamalarında 

radyo) öncelikle sözü edilen bu ihtiyacın karşılanması doğrultusunda kullanılmaya 

başlanmıştır. Daha sonraları fotoğraf, film gibi teknolojik buluşlar ise bu yeni toplumun 

ve yeni yaşam tarzının merak, eğlence gibi ihtiyaçlarının giderilmesinde insanların 

yaşantısına girmeye başlamıştır (Gökçe, 1997: 29). 

Bu buluşlar içinde kitle iletişim aracı olarak ilk kullanılanı radyo olmuştur. 

Yöneldiği kitle ve program niteliği açısından çok sınırlı da olsa, radyonun kamuya 

seslenen yayınlar yapmaya başlaması, 1920'li yıllarda gerçekleşebilmiştir. Dolayısıyla, 

yayıncılıkla ilgili ilk tanımlamalar da radyo için ortaya konmuştur (Durmaz, 1999: 1). 

Elektromanyetik dalgaların keşfi ile radyo yayınlarının başlaması, akıllara 

sesten daha öte bir etkiyi; görüntüyü de sesin yanında uzaklara iletebilir sorusunu 

getirdi. İşte bu merakın sonucu bugün üzerine kafa yorulan, varlığından en fazla haz 

duyulan, bunun yanında da en fazla eleştirilen sihirli kutu, televizyon ortaya çıktı. 

Varlığı lüksten ziyade, ihtiyaç olan, milyonları başına toplayan, kamuoyu 

oluşturmada en fazla etkisi olan, az gelişmiş demokrasilerde birinci güç olarak ortaya 

çıkan, kimilerine göre eğitici, kimilerine göre eğlendirici, kimilerine göre de uyuşturucu 

nitelikleri bulunan bir icat. 

Sözcük karşılığı olarak “uzak görüntü” anlamına gelen televizyon, hareketli 

görüntülerin ve sesin elektrik sinyallerine dönüştürülerek alıcıya iletilmesi ve alıcıda 

yeniden görüntü ve sese dönüştürülmesi esasına dayanır (Cereci, 2001: 9). 

Televizyon kelimesinin ilk kez 1900 yılında bir konferansta kullanılması, 

ardından bugün televizyonun mucidi olarak kabul edilen Jhon Logie Baird’in 1926’da 

Londra’da ilk televizyon gösterimini yapması kitle iletişiminde yeni bir dönemin 

başlangıcı olarak kabul edilebilir.(Şeker, 1993: 39) 
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Bu tarihten sonra gelişimini hızla sürdüren televizyon, sadece bir kutu olmaktan 

çıkarak, bir ihtiyaç, bir sektör, ve daha da önemlisi çok büyük bir kitle iletişim aracı 

olmuştur. Kamuoyu oluşturan, insanları eğlendiren, eğiten, mal ve hizmetleri tanıtan, 

demokrasilerin vazgeçilmezi haber alma özgürlüğünü görüntü ile birlikte hedef kitleye 

ulaştıran bir sihirli kutu olmuştur. 

Kuşkusuz, televizyonu bir sihir kutusu haline getiren yayınlanan programlardır. 

Her kesime hitap etmeye çalışan, herkesin zevkine göre yapımlar sunmaya çalışan 

televizyon yayıncıları, hem kendileriyle; hem de rakipleriyle sürekli bir yarış içindedir. 

Sundukları yapımın içeriği, kalitesi ne kadar iyi olursa, kısaca izlenme oranlarının 

ölçümü denilen reytingleri artacak, doğal olarak da reklam payları artacaktır. 

Bu çalışmanın konusu, günümüzde özel televizyon kanallarının hızla artması ve 

reyting savaşları sonucu hemen hemen her kanalda yayınlanan televizyon dizilerinin 

yapım aşamalarının bilimsel temellere dayandırılarak açıklanması ve örnek olarak 

"Kurtlar Vadisi" dizisinin bir bölümünün ele alınarak yapım aşamalarına ve çekim 

tekniklerine uygunluğu açısından değerlendirilmesidir. 

Bu çalışmanın amacı, televizyon program yapımları hakkında daha bilimsel 

veriler ortaya koyarak, ele aldığımız televizyon programının yapım ve çekim 

tekniklerine uygunluğunu incelemek, bu doğrultuda vardığımız sonuçla bundan sonraki 

bilimsel çalışmalara örnek olmaktır.  

Çalışmanın önemi, bu çalışma televizyon programcılığının yapım ve yönetimi ile 

ilgili kurallar ve yapımların bu kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi açısından 

önemlidir. Yine bu çalışmada elde edilen sonuçlar televizyon program yapımlarının 

ülkemizde profesyonel anlamda uygulandığını göstermektedir.  

Çalışmanın varsayımı, bu çalışmada, "Kurtlar Vadisi" adlı televizyon dizisinin 

yapım ve çekim tekniklerinin uygun olarak yapıldığı varsayılmıştır. 

Bu çalışma "Kurtlar Vadisi" adlı televizyon dizisinin yapım ve çekim teknikleri 

açısından kullanıldığı yöntemin alan araştırmasıyla sınırlandırılmıştır. 

Çalışmanın yöntemi, tez çalışmasının kuramsal bölümü, araştırma yöntemlerinde 

tarama modeline dayanmaktadır. Konular kaynak tarama yöntemi ile bilgi edinilmiş, 

uygulama bölümünde ise aldığımız örnek olan "Kurtlar Vadisi" adlı dizinin 97 bölümü 
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içerisinden rast gele seçilen 85. bölümün görüntü analizi yapılarak incelenmiştir. 

İnceleme sırasında ele aldığımız bölüm, kamera açısı tipleri, çekim ölçekleri, kamera 

hareketleri, ses ve  kurguda noktalama kullanımı ana başlıkları içerisinde ayrıntılı 

olarak dökümlenmiş, kullanılan teknikler sahne sahne çözümlenerek her kullanımı “+” 

işaretiyle belirtilmiştir. Ayrıca sahne süreleri ve bir sahnede kullanılan çekim sayısı, 

sahne özetinin başında belirtilmiştir.  

Edinilen bilgiler düzenlenmiş ve bilgisayar ortamına taşınmıştır. İnceleme ve 

düzenlemeleri yapılarak, bütün sahneler, kuramsal bölüme uygun olarak 

yorumlanmıştır. 

Çalışmanın evreni ve örneklemi, çalışmamız kapsamında işlenen televizyon 

program yapım ve yönetimi, çekim teknikleri, ana hatlarıyla tanımları ile birlikte ortaya 

konularak açıklanacaktır. Çalışmamızın evrenini televizyon dizilerinin yapım ve çekim 

teknikleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise televizyon dizileri içerisinde en fazla 

izlendiği varsayılan içerik ve konusuyla gündem oluşturan yapımını Pana Filmin, 

yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Kurtlar Vadisi" dizisi oluşturmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İÇERİK OLARAK TELEVİZYON PROGRAMLARI ve İŞLEVLERİ 

1. TELEVİZYON PROGRAMLARI 

Çeşitli kişilerden televizyonu tanımlamaları istense, her birinden farklı yanıtlar 

alınabilir. Bazıları için televizyon, müzik, eğlence, güldürü, dramatik programlardan 

oluşan bir hoşça vakit geçirme aracıdır. Bazıları için de televizyon; yerel, ulusal ve 

uluslararası olayları konu edinen bir haber aracıdır. Bu tanımlamaları çoğaltmak 

mümkündür. Kuşkusuz televizyonun bu tanımına tüm bu verilen örnekleri ve daha fazlası 

dahil edilebilir. Ne var ki çeşitli programların içerikleri, boyutları, yapım ve yayın 

biçimleri ne olursa olsun, hepsinde ortak olan tek şey vardır: Mesajların, duygu ve 

düşüncelerin, “izleyici” adı verilen bir kitleye, görüntüler yoluyla ve bir program 

biçiminde iletilmesidir (Gökçe, 1997: 69).   

Televizyon programı, belli izleyici grubu olan, belirlenmiş amaçlara göre 

hazırlanan, belli yayın kuşaklarında belli saatlerde yayınlanan, televizyon tekniklerine ve 

diline uygun üretilmiş televizyon eserleridir. Program; tek tek üretilmiş birimler 

anlamında kullanılmaktadır. Televizyon programları denildiğinde, bu programların 

tümünden oluşan bir bütün anlaşılmaktadır (Cankaya, 1990: 5). 

Bir televizyon yapımının amacı, hedef kitleye olabildiğince kapsayıcı olarak 

ulaşmak, ulaştıktan sora da izleyicileri ekran başında tutmaktır. Televizyon yapımının 

amacı, televizyonun işlevlerini yerine getirme çerçevesinde düşünülür (Kars, 2003: 21). 

Televizyonda program yapımı, teknik, yaratım ve yönetim bilgisini gerektirir. Bu 

üç alandaki bilginin eş güdümlenmesi ise, örgütleyicilik becerisine sahip olmakla 

mümkündür. Tüm bu alanlardaki bilgilenme gereksiniminin kökeninde televizyon 

yapımcılığının çok boyutlu, çok katmanlı bir meslek olması yatar. Televizyon yapımcılığı 

esas olarak öyküleme, öykü anlatma; çeşitli anlatı öğelerini bir bütünlük halinde 

kurgulama işidir. (Mutlu, 1995: 1) 

2. TELEVİZYON PROGRAMLARININ İŞLEVLERİ 

Bir televizyon yapımından beklenen temel işlevler genel olarak aşağıdaki şekilde 

kabul edilmektedir. 
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 2.1. Haber ve Bilgi Verme İşlevi 

Haberi tanımlamak gerektiğinde “olayın ya da olayların hikayesi veya özeti” 

şeklinde açıklamak mümkündür (Güz, 1996: 983). 

Çağımızda, toplumların haber alma hakları, en doğal haklarından sayılmakta ve 

özellikle demokratik düzene sahip ülkelerde bu haklar yasa kapsamına alınarak 

korunmaktadır. Radyo ve televizyon örgütlerinin haber işlevlerinin kalkınmakta olan ve 

gelişmemiş ülkelerdeki önemi, diğer kitle haberleşme araçlarına göre çok daha fazladır. 

Çünkü bu ülkelerde okuma yazma oranının düşük olması, televizyonun halkı 

aydınlatmada ve haber vermedeki önemini artırmaktadır (Aziz, 1981: 52). 

Televizyon programlarının işlevlerinden birincisi toplumsal hayatta meydana 

gelen değişim ve gelişmeleri izleyenlerine haber ve bilgi olarak ulaştırmaktır.  

2.2. Denetim ve Eleştiri İşlevi 

Tüm demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve yargının ardından kitle iletişim 

araçları dördüncü güç olarak nitelendirilmektedir. Seçim yoluyla siyasal tercihlerini 

ortaya koyarak kendini yönetecekleri belirli bir süre için işbaşına getiren toplum fertleri iş 

başına getirdikleri siyasi parti ve kadroların görevlerini layıkıyla yerine getirip 

getiremediğini tam olarak izleyememektedir. Zira bu aşamada ortaya çıkabilen bir takım 

aksaklık ve eksikliklerin tespit edilebilmesi görevini toplum adına diğer kitle iletişim 

araçları ile birlikte televizyon kuruluşları üstlenmektedir (Bozdağ, 1992: 270). 

En iyi olarak nitelendirilebilen yönetimlerde bile zaman zaman bazı aksaklıklar 

ortaya çıkabilmektedir. Her ne kadar yönetim, parlamento ve idare, yargı tarafından 

denetlese de, söz konusu bu kurumların tamamının devlet kurumları olması beraberinde 

bir takım endişeleri de getirmektedir. Bu sebeple modern hukuk devletlerinde en önemli 

ve en etkin denetimin gazete ve televizyonlar tarafından yapılabileceği kabul 

edilmektedir (İçel, 1993: 92). 

2.3. Eğitme İşlevi 

Televizyon, gelişen yayın teknolojileri sayesinde, her eve ulaşarak, okuma yazma 

bilmeyen insanları bile etkilemekte, çocuklara, okula gitmeden önce ulaşarak, onların 

zihinsel gelişimlerini, okulda aldıkları eğitim kadar güçlü biçimde 

şekillendirebilmektedir. Bunun yanında televizyon, toplumun zeka ve kültür seviyesinin 
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belirlenmesinde önemli rol oynayan kitle iletişim aracıdır. (Esslin, 1991: 103-104) 

Televizyonun, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, haber verme işlevinden 

sonraki en önemli işlevi, eğitim işlevidir. Bu işlev, her şeyden önce, diğer program 

biçimlerinin içinde gizli ve dolaylı biçimde yer alır. Dolaysız, doğrudan eğitime yönelik 

yayınlar da vardır. Dolaysız eğitim yayınları gelişmiş ülkelerde tamamlayıcı eğitim işlevi 

görürken, gelişmemiş ülkelerde daha çok temel eğitime yönelik bir görünüm arz eder 

(Gökçe, 1997: 72).   

2.4. Eğlendirme İşlevi   

İzleyicileri günlük sorunlarından ve monoton işlerinden uzaklaştırarak onları 

hayal ve düş dünyasına itme, problem ve sıkıntılarından arındırma amacıyla televizyon 

ekranlarında değişik türde müzik, eğlence ve aktüel programlar ile filmler boy 

göstermektedir. 

Televizyonun eğlendirme, dinlendirme, hoşça vakit geçirtme işlevi aynı zamanda 

diğer işlevlerin yerine getirilmesinde yardımcı bir unsur olarak kabul edilir. Eğlendirme 

hizmetini ucuza ve insanların ayağına kadar getirmesinin yanı sıra eğitici, kültür verici 

yayınların izlenmesinde bir güvence olarak da kabul edilir. "Eğitirken eğlendirmek, 

eğlendirirken eğitmek," televizyon yayınlarında slogan durumuna gelmiş bir ilkedir 

(Gökçe, 1997: 7). 

2.5. Toplumsallaştırma İşlevi 

Televizyon programlarının önemli bir işlevi de toplumsallaştırmadır. Televizyon, 

bilginin, değerlerin ve toplumsal kuralların bir kuşaktan diğerine aktarılması işlevini de 

görmektedir. Bu yolla televizyon, genel deneyimin tabanını sosyal birlikteliği artırıcı bir 

fonksiyon icra etmektedir. Bunun yanı sıra, okulöncesi yıllardan başlayarak bu sürecin 

bitmesinden sonra da kişileri sosyalleştirmek yoluyla toplumla toplum ile 

bütünleşmelerine de yardım etmektedir. 

Modern toplumlarda medyanın, dolayısıyla da televizyonun, giderek daha önemli 

bir yer edinmekte olduğu tartışmasız kabul görmektedir. Günümüzde televizyon, 

toplumsal denetimin sağlanmasında olduğu gibi, toplumsal değişmenin de başlıca 

araçlarından biridir. bu açıklamalar doğrultusunda, medyanın (televizyonun) bir 

toplumsal kurum olduğu söylenebilir. Ancak bu toplumsal kurumun, diğer toplumsal 
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kurumlara göre çok önemli farkı, kitle iletişiminin aynı zamanda bir ekonomik etkinlik 

alanı oluşturmasıdır. Medya sektörü, teknik donanımı, alt yapısı, istihdam potansiyeli, 

tüm üretim ve tüketim süreçleriyle ekonominin başka sektörlerini de yönlendiren belirli 

bir mantık ile işler. Yani, bir ticari etkinliktir ve bu tür etkinlikleri yönlendiren ilkeler bu 

sektör için de geçerlidir. Tüm bu anlatılanlar nedeniyle, medyanın toplumsal yaşamda var 

oluş ve kendisini yeniden üretme biçimi, kendisinin de yer aldığı genel toplumsal sistem 

içerisinde; bu sistemi oluşturan toplumsal, siyasal, ekonomik güç ilişkilerini etkilemesi 

çerçevesinde oluşabilir. Bu durum da medyanın toplumsallaştırma işlevine zarar verebilir  

(Alemdar, 1999: 23). 

2.6. Kamuoyu Oluşturma ve Açıklama İşlevi 

Kamuoyu teriminin tanımı konusunda sosyologlar, siyaset bilimciler ve sosyal 

psikologlar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü genel 

kabul gören bir tanımı yapılamamaktadır. Ancak herkesçe kabul edilen bir tanımının 

olmaması kavramın anlamsız olduğu manasına gelmemektedir (Mutlu, 1994: 117). 

Childs’e göre kamuoyu, “Anlaşma ya da tıpkılık derecinse bakılmaksızın belirli 

bir sorun hakkında açıklanmış bireysel görüşlerin toplamıdır” (Onaran, 1984: 26). 

Televizyon programlarının bir diğer işlevi de kamuoyu oluşturma ve açıklamadır. 

Televizyon ekranlarından haber ve bilgi sunulurken, halk haber ve gelişmelerden 

haberdar edilerek, kamuoyu oluşumuna katkı sağlanmaktadır. 

Kamuoyu oluşumu ve şekillenmesi sürecinde çevresel etmenlerden birisi olan 

televizyon, haber ve bilgileri sunma yoluyla düşünce aktarımında, dolayısıyla kamuoyu 

oluşumunda önemli bir role sahiptir. (Sezer, 1972: 96)  

2.7. Mal ve Hizmetlerin Tanıtılması İşlevi 

 Bu işlevin büyük bölümünü reklâmcılık oluşturur. Özellikle, televizyon 

örgütlerinin özel girişim elinde bulunduğu ülkelerde önem kazanır. O kadar ki, yayınların 

başlıca amacının mal ve hizmetlerin satışını arttırmak olduğu bile söylenebilir. Ancak, 

yayınlarında reklâma yer vermeyen yayın örgütlerinde bile bu işlev, yayınlanan diğer 

program içeriklerinde yerine getirilmiş olur (Gökçe, 1997: 72). 

Televizyonun bu işlevi, televizyon program türlerine temel oluşturmuştur. 

Programın amacına, yöneldiği kitleye, yayınların kapsama alanına, yapım biçimlerine 
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göre çeşitli programlarla bu işlevler yerine getirilir.  

3. TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ 

Birçok popüler eğlence aracı gibi televizyon da zaman içinde kendine ait program 

türleri geliştirmiş ve bu türleri bir arada kullanmayı sürdürmektedir. Televizyon, sahip 

olduğu türlerin önemli bir kısmını kendinden önceki en etkin araçtan yani radyodan 

devralmıştır. Ama yalnızca radyonun türlerini kullanmakla kalmamış, kendine özgü yeni 

türler de geliştirmeyi ihmal etmemiştir. 

Televizyona ait program türlerinin değişimi ve gelişimi esas olarak iki ana 

sebepten dolayı olmaktadır. Bunlardan birincisi teknolojik gelişim, ikincisi ise televizyon 

kanalları arasındaki rekabettir. 

Gelişen ve değişen teknolojiye bağlı olarak, televizyon kanalları programlarını 

hedef kitleye daha fazla izletebilmek ve onları daha fazla ekran tutkunu yapabilmek için 

yeni arayışlara girmişlerdir. Bunun sonucunda da her insanın ilgi alanına göre program 

üretme ihtiyacı duymuşlardır. 

Kanallar arasındaki rekabet ise hem reklam verenin hem de izleyicinin tatmin 

edilmesine yönelik çabaların bir sonucu olarak değişik program türlerinin hayata 

geçirilmesi sonucunu doğurur. Yani televizyon kanalları hem reklam vereni, hem de 

izleyiciyi memnun etmek zorundadır. Bu nedenle değişik ve daha önce düşünülmeyeni 

yapmak televizyon kanallarının en fazla kafa yordukları ve çaba harcadıkları bir konudur.  

Günümüz televizyon kanallarının bu denli fazla ve bu denli rekabet içinde 

olduklarını varsaydığımızda, birçok farklı televizyon programının niçin beyaz cama 

yansıtıldığını da anlamak güç olmamaktadır. 

Televizyonla iletişimin işlevleri, bir program fikrini geliştirme ya da metin yazımı 

aşamasında gereksinimleri açısından değerlendirildiğinde, içerik ve biçiminde çok sayıda 

unsur bulunması gerektiği görülür.(Berger, 1993: 97-103). İzleyici, televizyonda genel 

olarak eğlendirilme, otorite figürlerini yüceltilmiş ya da küçültülmüş görme, güzelin 

denenmesi, deneyimlerin başkaları ile paylaşılması, merakın tatmini ve bilgilendirilmek, 

dalgınlık ve oyalanma, duygu katılımı deneyimi, aşk ve nefret, korku ve üzüntü gibi uç 

duyguları kontrollü durumlardaki deneyimi, taklit edecek modelle bulmak, özdeşlik 

kazanmak, dünya hakkında bilgi kazanmak, adalet inancının pekiştirilmesi, romantik aşka 
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inanmak, sihre, fevkaladeliğe ve mucizelere inanmak, başkalarının hatasını görmek, 

düzenin dünyaya verdiği rahatsızlığı görmek, tarihe katılmak, hoşa gitmeyen duygulardan 

arınmak, cinsel dürtülere suç oluşturmayan koşullarda boşalımlar bulmak, 

cezalandırılmaksızın tabuları araştırmak, çirkinin denenmesi, ahlaki, ruhsal ve kültürel 

değerleri onaylamak, kötüleri eylemde görmek (Kars, 2003: 34-35). 

Televizyon iletişiminin mesajı olan programlar, gerek konuları, gerek bu 

konuların işlenirken kullanılan gereçler ve yapım unsurlarının kullanılış biçimlerindeki 

ortak özelliklere göre sınıflandırılırlar.(Kars, 2003:26) 

Bu program türleri şunlardır: 

3.1. Haber Bülteni ve Haber Programları 

Haber bültenlerini ve haber konularının daha ayrıntılı olarak ele alındığı 

programları kapsamaktadır. İzleyici kitlesi en geniş program türüdür. Güncel olayları 

sürekli izlemeyi gerektirdiğinden çok yüksek bir çalışma temposu vardır.(Cereci, 2001: 

149) 

Bu tür programlar genellikle canlı yayında konuşma biçiminde sunulurlar. 

Konuyu tekrar etme olanağı olmamakla birlikte, pek çok konu sınırlı bir süreye 

sığdırılmak zorundadır. 

Haber bültenleriyle haber programları farklıdır. Haber bültenlerinde konular 

çoğunlukla ana başlıklarla ele alınıp izleyicinin o konuda bilgilendirilmesi hedeflenirken; 

haber programlarında konuların ayrıntılarına inilir, konuyla ilgili kişilerle söyleşiler 

yapılabilir, konu içinde özel dosyalar açılabilir, halk ya da uzman görüşlerine yer 

verilebilir. 

3.2. Spor Programları 

Spor programları, "Spor Haber Programları" ve "Spor Magazin Programları" 

olarak iki başlık altında incelenebilir. 

Spor haber programları, adı üstünde, spor olaylarını izleyicilere aktarmak amacını 

taşıyan programlardır. Olayla bağlantılı olarak ve mümkün olduğu kadar çabuk 

sunulmalıdır. Bu programların kapsamına alınacak spor dalları, spor editörü ve programın 

yapımcısına bağlı olacaktır. Genellikle yapımcılar, en çok tutulan spor dallarını kapsama 

alma eğilimi taşırlar.  
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İzleyici her şeyden önce müsabaka sonuçlarını öğrenmek ister. İzleyiciyi 

ilgilendiren ikinci nokta, maçların kısa bir özeti ile iyi veya kötü geçmelerinin 

nedenleridir. Son olarak da izleyici, maçın yıldızlarının kimler olduğunu öğrenmek ister. 

Spor Magazin Programları içeriğinde izleyici, belirli bir günde oynanmış bir veya 

daha fazla maçın filmlerini ya da naklen yayın parçalarını görmek ister. Bu tür 

programlar artık, hemen hemen her televizyonda yayınlanmaktadır. Özellikle oynanan 

maçları yorumlayan bilirkişilerin ekrana çıkması, maçları yorumlamaları ve taktiksel 

anlamda önerilerde bulunmaları izleyici sayısını ve bu tür programlara olan ilgiyi 

artırmıştır.  

3.3. Eğitim ve Kültür Programları 

Eğitim programları, belli bir konu hakkında eğitici bilgiler aktarmayı amaçlayan 

kısa veya uzun programlardır. Toplumu bilgilendirmek, eğitim seviyesini yükseltmek 

amaçlı yayınlanan programlardır. Sağlık programları, konferans ve panel yayınları, açık 

lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açıköğretim fakültesi yayınları bu programlara 

örnektir. (Can, 2005:31) 

3.4. Dramalar 

Kökeni eski Yunan kadar dayanan“dramatik” sözcüğü en yalın anlamıyla drama 

yatkın olan ve dramla ilgili olan anlamında kullanılır ve günlük yaşamda acı veren, 

üzücü, ürpertici, hiç de hoş olmayan duyguların uyandırdığı olay ya da olaylar için 

kullanılır (Nutku, 1999: 28). 

Tiyatro ve sinema gibi sanatlar içinse drama, insanların inançlarını, düşlerini, 

umutlarını, beklentilerini, bilgilerini, kısaca tüm entelektüel ve duygusal etkinliklerini 

dile getirdikleri; içinde yaşadıkları gerçekliği anlamlandırdıkları anlatı biçimlerinden 

biridir (Mutlu, 1991: 77). 

Dramatik anlatımların en önemli özelliği, izleyiciyi öykünün içine çekebilmesi ve 

bu sayede izleyicinin hikayede ve olayda kendine bir yer bulup onunla 

özdeşleştirebilmesidir. 

Televizyon dramaları da sinema ya da tiyatrodakine benzer olarak geleneksel 

dramanın anlatı yapısını kullanmakla birlikte sahip olduğu sınırlılıklar ve uygulamalar ile 

de bazı farklılıklar gösterir. Bunlardan birincisi televizyon rutininin tiyatro ve sinema 
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izleme rutininden farklılığıdır (Mutlu, 1991: 86). 

Televizyondaki dramatik yapımların tek bölümlük televizyon filmleri, mini 

diziler, belgesel dramalar gibi farklı türleri mevcuttur. Ancak öykü anlatmakta en fazla 

yararlanılan program türleri ise diziler ve seriyallerdir. 

Televizyon bu formatı radyodan ödünç alarak ve içeriklerini görsellikle 

birleştirerek en popüler yapım türleri arasına getirmiştir. 

Diziler, karakterlerin bazen aynı mekanda, bazen de farklı mekanlarda ama her 

farklı bölümde başka hikayelerin anlatıldığı yapımlardır. Bu tür yapımlarda olaylar dizisi, 

bölüm başına ortaya konan sorunlar çerçevesinde gelişir ve bölüm sonunda sonuca 

bağlanır. 

Çeşitli dizi türleri, günümüzde tecimsel kurumlarda yayınlanmaktadır. Pembe 

diziler, durum komedileri vb. 

3.5. Belgeseller 

Belgesel kavramı, Fransızca’daki “documentaire” kavramından gelip, ilk kez 

1920’lerde İngiliz belgeselci John Grierson tarafından kullanılmıştır (Can, 2005: 28)   

Belgeseller, insanlara içinde yaşadığı dünya hakkında bir şeyler anlatır. Bu 

dünyanın çeşitli ve insanların ulaşamayacağı yönlerini sunar; dünyanın her yanında 

yaşayan insanları, hayvanları, doğayı, tüm canlı ve cansız varlıkları ekrana taşır. 

Belgeseller, kişinin, diğer insanlarla dünya ve doğa arasında televizyon aracılığıyla ilişki 

kuran, dünyayı ve insanları görülemeyecek yönleriyle insanların görmesine ve 

tanımasına, yorumlamasına olanak sağlayan bir yapım türüdür (Cereci’den Akt. Can, 

2005: 27).  

Adından da anlaşılabileceği gibi, gerçekliği belgelerle ortaya konmuş tarihi, 

bilimsel, coğrafi veya insan içerikli olayların televizyona aktarılmasıdır. Belgesel 

yapımlarında konu birçok farklı olaylar olabilir. Ama burada önemli olan olguların ve 

olayların gerçek olmasıdır. Bu sebeptendir ki belgesel yapımları araştırma safhasından 

başlayarak çok titiz bir çalışmayı gerektirir. 
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3.6. Müzik ve Eğlence Programları 

Müzik programları konusunda katı kurallar vermeye çalışmak son derece güçtür. 

Bu programlar, içerik ve biçim yönlerinden çok fazla değişkenlik gösterirler (Gökçe, 

1997: 251). Klip programları, koro ile söylenen müzik programları, tek bir müzisyenin 

verdiği resitaller bunlara örneklerdir. 

Eğlence programlarına örnek ise şov programlarıdır. Şov programları içerik olarak 

eğlendirmeye yöneliktir. Hedef kitleye göre farklılık gösteren eğlence programları, 

sohbet, müzik ve dans unsurlarını da içine alan bir yapım türüdür. (Aziz, 1981: 61) 

3.7. Çocuk Programları 

Adından da anlaşılacağı gibi hedef kitle olarak çocukları ön plana alan, onların 

yaş oranlarını göz önüne alarak program içeriklerini oluşturan, çocukları eğlendirmenin 

yanında onları eğiten programlardır. Bu tür programların yayın saati özellikle sabah ve 

öğleden sonra kuşaklarında bulunan yapımlardır. 

Bu tür programların en akılda kalanı 1980 sonlarında TRT’de yayınlanan “Susam 

Sokağı”dır.  

3.8. Yarışma Programları 

Yarışma programları esasta bir eğlence programıdır. Dolayısıyla izleyicide ciddi, 

ağır bir eğitici program izlenimi uyandırmamalıdır. Yarışmaya katılanların zeka ve bilgi 

sahibi olmaları kadar kişilik sahibi olmaları da önemlidir.(Gökçe, 1997: 249) 

Televizyonda yarışma programları, izleyicilerin de programa doğrudan katılması 

nedeniyle hemen her zaman ve her yerde ilgi gören programlardır. İzleyicinin programa 

doğrudan katılması, yarışma boyunca kendi bilgisini ve yeteneğini programa katılan 

yarışmacıların ve soruları hazırlayan uzmanların bilgilerine karşı ortaya koyması 

anlamında anlaşılmalıdır. 

Yarışma programları, günümüzde sadece bilginin yarışması anlamında değil; 

karakterlerin ve bedensel yeteneklerin yarışması anlamında kullanılmaktadır. Bu tür 

programlar günümüz Türk televizyonlarında oldukça sık yapılmakta ve beraberinde 

birçok etiksel tartışmayı da gündeme getirmektedir. 
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3.9. Reklam Programları 

Bir televizyon kanalının ayakta kalabilmesi için kuşkusuz reklam kuşaklarına ve 

reklam programlarına ihtiyacı vardır. Bütün bu bahsedilen televizyon program türleri de 

zaten reklam piyasasından daha fazla pay alabilmek için kullanılmaktadır. Televizyon 

kanalı, izleyicinin ilgisi ve isteklerine göre yaptığı televizyon programları ile daha fazla 

reyting hedeflemekte, almış olduğu reyting göstergeleri ile de reklam vereni etkileyerek 

daha fazla reklam almak için çabalamaktadır. 

Reklam programları genellikle reklam spotları olarak düşünülmektedir. Ama 

bunların yanında sponsorluk, advertorial gibi farklı reklam yayın türlerinin olduğu da 

unutulmamalıdır. 

4. TELEVİZYON PROGRAM YAPIM EKİBİ 

Televizyon yayıncılığı, bir takım çalışmasını gerektirir. En basit programdan en 

karmaşık programa dek, her televizyon yapımı onlarca insanın bireysel yeteneklerinin 

birleştiği bir ekibin işidir. Programın başarısı, ekipteki her bir görevlinin kendi işini 

başarıyla yapmasına bağlıdır. 

Bir televizyon yapım ekibini, yaratıcı ekip (yapımcı, yardımcı yapımcı, yönetmen, 

yönetmen yardımcıları, yazar ve araştırmacılar), ve teknik ekip (teknik yönetmen, resim 

seçici, ses teknisyeni, ışık şefi, sanat yönetmeni vb.) olarak iki ana grupta toplamak 

mümkündür. (Kars, 2003: 43) 

4.1. Yapımcı 

Yapımcı, bir programı bütünüyle düzenleyen sorumlu kişidir. Programla ilgili 

fikirleri bulur, yapım için gereken malzemeyi hazırlar. Her türlü parasal işlerin, 

denetlemelerin ve malzeme izinlerinin sağlanması sorumluluğunu üzerine alır. Elindeki 

teknik olanakları ve bu olanakların sınırlarını bilir. Prova ve gösteri programlarını 

düzenler.(Cereci, 2001: 126) 

Bir televizyon programının yapımında bir çok insan görev alırken, çoğu ekip 

çalışanı programa ancak uzmanlık ve becerilerine gerek duyulduğunda katılırlar, 

görevlerini yaparlar, katkıları bittiğinde programı terk ederler. Sadece yapımcı ve 

yapımcıya yardımcı olan bazı elemanlar programın daha hazırlık döneminden, yayınına 

ve dağıtımına kadar işlerini sürdürürler.  
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Yapımcı programa bir süreklilik ve birlik duygusu verecek olan kişidir; çünkü 

programın birbirinden farklı tüm parçalarının sonunda birbirleriyle nasıl 

uyumlandırılacağını düşünen, tasarlayan ve bilen sadece odur (Mutlu, 1995: 6). 

Yapımcı bir prodüksiyonun planlanmasından senaryo yazımına, çekimden 

kurguya kadar tüm yapım aşamalarından sorumludur. 

Bir projenin iyi ya da kötü sonuçlar doğurması yapımcının becerisinde saklıdır. 

Disiplinli ve yaratıcı stratejiler yapımcıyı zirveye çıkarır. Bunun yanında yanlış ekip 

seçimi, yanlış planlama da yapımcının başarısızlığını beraberinde getirir. 

Televizyon yapımcısının kamera kullanması, bir sete ışık yapması ya da programı 

kurgulaması için kurgu setinin başına oturması gerekmez ama, yerinde karar verebilmesi 

için yapımın tüm aşamaları konusunda bilgi sahibi olması gerekir. 

Teknik olanaklar içerisinde yerine getirilmesi mümkün olmayan bir istekte 

bulunan bir yapımcının birlikte çalıştığı ekibin saygısını kazanması mümkün değildir. 

Yapımcı ve ekibin tüm elemanlarının iş tanımını ve yaptıkları ya da yapmakla 

sorumlu oldukları işleri iyi bilmek zorundadır. Bu, ekibin her bir üyesinin yapımın 

tümüne ilişkin katkılarını anlamak ve onları değerlendirmek açısından önemlidir. 

Program yapımcısının görev ve sorumlulukları şu şekilde belirlenebilir; Yapım, 

herhangi bir televizyon programının, program fikri aşamasından başlayarak yayınını ve 

hattâ kimi yayın sonrası işlemlerini kapsayan çalışmaların bütünüdür. Bu tanım 

çerçevesinde program yapımcısını da bir televizyon programının düzenlenmesinden 

tümüyle sorumlu kişi olarak anlayabiliriz. Bir televizyon programı oluşturacak fikri 

bulma işi yapımcının asli görevidir. Bazı ender durumlarda ise yapımcı, ayrıntılarının 

çoğu hazırlanmış bir senaryodan yola çıkar. Her iki durumda da yapımcı, programın 

gerçekleşmesi için olanakları sağlar. Her türlü mali işlerin, denetlemelerin ve malzeme 

izinlerinin, teknik olanakların ayrılmasını ve organizasyonunu üstlenir. Prova ve yayını, 

programın duyurulmasını; program sonrası mali işlemleri, malzemenin iadesini, 

programa katılanlarla ilişkileri ve programın değerlendirilmesini sağlamak da yapımcının 

görevleri arasındadır. Program yapımcısı, tüm sıralanan bu karmaşık ve biçimsel 

sorumlulukları yerine getirirken, kuşkusuz, adına görev yaptığı kurumun genel politikası, 

olanakları ve programı ile bağımlıdır. (Gökçe, 1997: 74) 
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Kısaca yapımcının görevleri şunlardır: 

• Program kavramını geliştirir. 

• Yapım bütçesini hazırlar. 

• Programın yönetmenini görevlendirir. 

• Yazarla program senaryosu üzerinde çalışır. 

• Yapım ekibinin çalışmalarını denetler, yönlendirir, onaylar. 

• Teknik ve yaratıcı yapım unsurlarının eşgüdümünü sağlar (Mutlu, 1995: 10). 

4.2. Yönetmen 

Televizyon programını hazırlamaktan, onu televizyona uygulamaktan ve 

izleyiciye sunmaktan tümüyle sorumlu olan kişidir. Yüksek ve geniş kapsamlı bir 

öğrenim görmüş olmalıdır. Belirli bir sahnenin sadece nasıl çekileceğini değil, neden 

çekilmek istendiğini de bilmelidir. Görüntü, ses ya da hareketin ne zaman iyi veya kötü 

olduğunu ve bunun nedenini bilmelidir. Yönetmen bazen, son derece teknik bir ortamdan, 

bir sanat işçiliği titizliğiyle, bir sanatsal yapım meydana getirmek zorundadır. Bu 

demektir ki, bütün televizyon yapım öğelerinin güçlerinin ve sınırlarının, onların uygun 

bir şekilde kullanılması için iyice bilinmesi, tanınması gerekir. Başarılı bir yönetmen, her 

şeyi, birlikte çalıştığı elemanlardan daha iyi bilen kişi değildir; fakat birlikte çalıştığı 

görevlileri ellerinden geleni yapmaya özendirebilen ve onların çalışmalarını bir 

televizyon programının son bütünlüğü içinde birleştirebilen kişidir. 

Yönetmenin bir televizyon programındaki görevi yapımcının program kavramını 

bir televizyon programına dönüştürmektir. Dolayısıyla, televizyon yönetmeninin 

çalışması, film yönetmeninin çalışmasına benzemekle birlikte ikisi arasında büyük farklar 

da vardır. En büyük fark, sinemada yönetmen, filmin yaratıcısıdır, sahibidir, bir 

sanatçıdır. Buna karşılık televizyonda yönetmen, sadece yapımcının programdaki 

hedeflerini, amaçlarını gerçekleştiren bir zanaatçıdır. Yönetmen, televizyondaki görevini, 

tek tek çekimleri belirleyip gerçekleştirerek, bu çekimleri sekanslar, sekansları da 

program halinde bir araya getirerek yapar. Yönetmen, senaristin senaryodaki 

düşüncelerini film ya da televizyon öğelerinden yararlanarak kamera önünde sahneler 

(Öngören, 1976: 19). 
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 Senaristin oluşturduğu öyküyü, ışık, dekor, makyaj ve en önemlisi kamera ile 

vizyona aktaran kişi yönetmendir.  

İyi bir yönetmen hikayeyi yazanın hayal dünyasına iner ve o dünyayı kamera 

sayesinde izleyiciye ulaştırır. Özellikle drama ve dizi yapımlarında yönetmen, dramatik 

etki oluşturmak ya da izleyenin dikkatini yönlendirmek için özel kompozisyon düzenleri 

yapmaya çalışır.   

Yönetmen, yapımın görsel ve işitsel cephesini yaratmakla sorumludur. 

Yönetmenin işi çok karmaşık olup, bir çok zaman aynı anda birden çok işin 

koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.(Çaplı, 1996: 3) 

Işık, oyuncu gibi diğer unsurları da yönetir ve başka sanatsal grafik unsurlara da 

karar verir.  

Kısacası  yönetmen: 

• İcracılar, oyuncuları ve teknik olanakları yönetir. 

• Bir program metnini etkili bir görüntü ve ses mesajına dönüştürmekle 

yükümlüdür (Mutlu, 1995:1995). 

4.3. Yönetmen Asistanları 

Bir televizyon programı, tek bir kişinin tüm çabasını sarf etmesiyle ortaya 

konulması mümkün değildir. Bu kadar komplike ve seri çalışma koşulu gerektiren bir 

yapım süreci, iyi iletişim kurabilen, grup çalışmasında uyumlu, teknik becerisi gelişmiş, 

uyumlu bir ekip çalışması gerektirir. Bu ekip çalışmasında en büyük görev ve sorumluluk 

yönetmenindir ama; yönetmenin de, ışıktan sese, oyunculardan kamera açılarına, 

kurgudan yayına tek başına yetişebilmesi mümkün değildir.  İşte bütün bu yoğunluğun 

içinde yönetmenin bazı sorunluluklarını yönetmen yardımcılarına devretmesi gerekebilir. 

Yönetmen yardımcısı, yönetmenin önceden planladığı iş akışını zamanı gelince 

yönetmen bildirmek, ekiple gerekli koordinasyonu yönetmen adın sağlamak, oyuncuları 

ve teknik ekibi gerektiğinde yönlendirmekle sorumludur.  

Filmin ya da televizyon programının bütçesine ve yapım özelliklerine göre asistan 

sayısı değişebilir. Birinci asistan yardımcı yönetmendir. İş ve çekim programını yapan, 

set düzeninde ve setin uyumlu çalışmasından sorumlu tutulan yardımcıdır. İkinci asistan, 
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oyun devamlılığından sorumludur. Üçüncü asistan ise, time code veya klaket kayıtlarını 

tutan, kurguya ilişkin notları alan asistandır. (Can, 2005: 45) 

Konusunda iyi bir yardımcı yönetmen, gelecekte yönetmenlik için gerekli bilgi ve 

becerinin büyük bir bölümünü bu görevi yapıyorken kazanır. 

4.4. Senarist 

Ülkemizde, televizyon kanallarının hemen hemen hepsinde günde en az bir tane 

televizyon dizisi yayınlanmaktadır. Özellikle televizyon dizilerinin çok izlenebilmesi için 

iyi bir öykü, iyi seçilmiş karakterler, sağlam bir çekim tekniği gibi özelliklerin olması 

gerekmektedir. 

Senarist, program metnini yapımcı ve yönetmenle birlikte çalışarak geliştirir. 

Yapımcının nihai onayını alana değin metinde düzeltmeler yapar. 

Televizyon programları çok sayıda tür ve formatla karakterize olduğu için, prog-

ram yazarları da kendi içlerinde bir uzmanlaşma eğilimi gösterirler. Bazı yazarlar 

özellikle drama alanında, bazıları belgesel, bazıları yarışma, eğlence, kültür ve eğitim 

alanlarında başarılı olurlar. Drama yazarlarının bazıları güldürü, bazıları aksiyona dayalı 

diziler, bazıları psikolojik drama alanlarında uzmanlaşmışlardır. Reklam metni 

yazarlarının çok kısa bir zaman dilimi içinde bir çok şey söylemek konusunda başarılı 

olmaları gerekir (Mutlu, 1995: 9). 

Yapımcı için senarist seçimi hafife alınacak bir iş değildir. Televizyon işbirliğine 

dayanan bir araç olmakla birlikte, yazar sadece programdaki sözcükleri sağlayan kişi 

olmayıp, aynı zamanda programın bütünsel yapısına da biçim verir. 

4.5. Görüntü Yönetmeni 

Önce kameraman vardı. Ne yönetmen, ne asistan, ne ışık teknisyeni ne de bugün 

küçük bir ordu oluşturan diğer görevliler sinemanın başlangıcında ortada yoktular. Nasıl 

ki bir fotoğrafçı tek başına çalışırsa, zaten eski bir fotoğrafçı olan sinema operatörü de 

kamerasını yükleniyor ve başkalarına ihtiyaç duymaksızın çekimlerini gerçekleştiriyordu 

(Güngör, 1994: 35). 

Sinema için söylenen bu cümleleri televizyon yapım sürecine uyarlamak ve teknik 

ekibin görev paylaşımına açıklık getirmek açısından faydalı olacağını düşünmek 

mümkündür. 
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Yönetmen, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni filmin yaratıcı üç önemli 

kişisidir. Bu kişiler zanaatkar değil, her biri kendi alanında çalışan sanatçılardır. Eğer 

filmin senaristi filmin yönetmeni değil de bir başka kişi ise, o da ana yaratıcı ekip içinde 

yerini alır. Doğal olarak bu yaratıcı sanatçıların başında projenin ana orkestra şefi, 

yönetmen gelmektedir. Tabii ki makyaj ve müzik de başlı başına yaratıcılık gerektiren 

unsurlardır. Ama film hayal mahsulü bir senaryo olmaktan çıkıp elle tutulur, görünür bir 

eser haline bu üç sanatçı ile gelir. 

Görüntü yönetmeni, filmin yönetmeninin en önemli yardımcısıdır. Görüntü 

yönetmeninin sanatını icra ederken kullandığı en önemli iki unsur aydınlatma ve 

kompozisyondur. Işık görüntü yönetmeninin fırçası, boyasıdır. Görüntü yönetmeni 

senaryo üzerinde çekimler başlamadan çok önce çalışmaya başlar. Yönetmenin hayal 

ettiği dünyayı, teknik bilgisini ve yaratıcılığını kullanarak perdeye veya ekrana aktaran 

tek sorumlu kişi olduğu için, yönetmenle büyük bir uyum içinde çalışır. Yorum 

konusunda yanlışlara sebep vermemek için birbirlerini anlamaya çalışırlar. Görüntü 

yönetmeni, yönetmen ve sanat yönetmeni ile filmin mekanlarını belirlemek için mekan 

gezilerine katılır, güneşin yönüne göre çekim saatlerinin planlanmasına yardımcı olur. 

Yapılacak dekorların ışık yönlerine karar verir. Pencere yerleri ve dekorda kullanılacak 

doğal ışık malzemeleri konusunda sanat yönetmenine önerilerde bulunur. 

Çekeceği her sahne, görüntü yönetmeninin önüne açtığı boş beyaz bir sayfadır. Bu 

sayfayı ışıkla, gölgeyle boyar, ışık ve kamera filtreleri ile zenginleştirir. Bu sebeple bir 

sahnenin çekimine başlanacağı zaman yönetmen ve görüntü yönetmeni çekim mekanında 

oyuncularla makyajsız kostümsüz teknik prova yapar. Bu sırada görüntü yönetmeni ışık 

yönünü, yerlerini, ışıkların gücünü belirler. Onu bir gölge gibi takip eden ışık şefine 

gerekli talimatları verir. Teknik prova sırasında kamera yerleri ve kullanılacak objektifler 

ve kamera hareketleri de belirlenir. Oyuncular makyaj ve kostüm için gönderilir. Böylece 

görüntü yönetmeni için zor ama bir o kadar da zevkli, yaratma süreci başlamış olur. 

Kendi talimatları doğrultusunda yerleştirilen ışıkları denetler. Işık ölçüm aletleri ile 

ışıkların gücünü, rengini ayarlar. Bu cihazları ışığı yaratan kişi olarak sadece görüntü 

yönetmeni kullanır. (http://www.kameraarkasi.net )  
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4.6. Teknik Yönetmen 

Yönetmen ve yapımcıya gerekli teknik olanaklar konusunda bilgi vererek 

yardımcı olur. Programın genel teknik kalitesinden sorumludur. Yapım sırasında teknik 

ekibin başı olarak görev yapar. 

4.7. Kameraman 

Kameraman, çekim sırasında kamerayı kullanan kişidir. Kameraman, çekim 

öncesinde kameraya ilişkin tüm hazırlıkları yapar. Yönetmen veya görüntü yönetmeninin 

istediği açılarını ve kamera hareketlerini en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür. Bunun 

yanında iyi bir kameraman yönetmenin veya görüntü yönetmeninin verdiği komutlara 

kendi görsel yaklaşımını da ekleyebilen kameramandır (Çaplı, 1996: 3). 

Kuşkusuz kamera kendi başına görüp gösterememektedir. Onun, gerçeklere 

yönelip, onları görüp, sonra da başka insanlara göstermek için yine insanlara gereksinimi 

vardır. Aslında kameranın gördüklerini ondan daha önce gören, kamerayı o tarafa doğru 

yönlendiren ve kameranın gördüklerini, yine aklın ürünü olan teknolojiyle başka yerlere 

aktarıp başka insanlara gösteren insanlar vardır. Kamera bir makinedir ve kendi başına 

çalışamaz. Üzerine yüklenen görevi yerine getirebilmesi için insanların yardımına gerek 

duyar. Televizyon programı ekibindeki yönetmen ve kameraman, kameranın asıl gören 

gözü, yöneticisi, sahibidir (Cereci, 2001: 126). 

4.8. Işık Şefi 

Işık şefi,  "Programın ışık tasarımını yapar; aydınlatma planını hazırlar. 

- Yapım için aydınlatma planını gerçekleştirir. 

- Aydınlatma araçlarının asılmasını ve yönlendirilmesini denetler. 

- Stüdyo yapımlarında ise ışık masasını kullanır (Mutlu, 1995: 11). 

Işık şefi görüntü yönetmeninin en önemli yardımcılarından birisidir. İyi bir ışık 

şefi öncelikle görüntü yönetmeninin talep ettiği ışık malzemesini ve aksesuarları iyi 

tanıyıp kullanabilecek beceriye sahip olabilmeli, onun talimatlarını doğru şekilde 

uygulayabilmelidir. Tüm bu malzemelerin ekip ve oyuncular açısından herhangi bir 

tehlikeye yol açmayacak şekilde kullanılmasından, yerlerine asılmasından ışık şefi 

sorumludur. Ayrıca kendi belirlediği ışık asistanları da, hızlı, seri ve emniyeti elden 
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bırakmadan çalışabilmeli, ışık ekibinde en az bir kişi de elektrik konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmalı, tüm elektrik bağlantılarını emniyetli bir şekilde yapabilmelidir. 

4.9. Ses Teknisyeni 

  Program için gerekli seslerin alınması için gereken donanımı hazırlayan, sesle 

ilgili cihazları denetleyen, seslerin alınmasını sağlayan kişidir. Çekimi yapılan program 

eğer stüdyo ortamında ise ses teknisyeni, çoğunlukla yönetmenin direktifleri 

doğrultusunda, onunla işbirliği halinde çalışır, onunla beraber yönetim odasında oturur. 

Stüdyo içinde ya da dışında ses donanımının nasıl kurulacağı, hangi çekimlerde hangi tür 

mikrofonun kullanılacağı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. (Can, 2005: 48) 

4.10. Sanat Yönetmeni 

Sinema, tiyatro veya televizyon. Bu sanatların ve sektörün özellikle drama 

projelerinde gerçeklik çok önemli bir unsurdur. 

Özellikle mekan kullanımı, dekor kullanımı ve kostümler. Öykünün anlatıldığı 

zamanın ekrana yansıtılması bu faktörlerle sağlanmaktadır. (Can, 2005: 49) 

İşte burada devreye sanat yönetmenleri girmektedir. Bir yapımın öyküsü 

1970’lerde geçiyor ise kostümleri o günün moda kıyafetlerinden, kullanılan araba varsa o 

günün modellerinden, dekor da o günün evlerini, mobilyalarını, aksesuarlarından 

seçilmelidir. Öykü günümüzde geçiyor ise karakterlerin yansıttığı maddi gücü, ruh halini 

bu karakterin aracına, bürosuna, evine sanat yönetmeni yansıtır. 

Zengin bir iş adamının evindeki tablo, avize, duvarının rengi, ruhsal olarak 

bunalımda olan bir karakterin kostümü, saçının şekli sanat yönetmeninin tecrübesi ve 

bilgisiyle ekrana aktarılır. 

4.11. Set Amiri 

Bir prodüksiyon, ne kadar basit ya da zor olursa olsun, zor ve bir o kadar da 

maliyetli bir iştir. Eğer çekim mekanı iyi ayarlanmamışsa, çekim planları zamanlamaları 

ve dekor iyi planlanmamışsa bunun sonucu hem maliyet hem de zaman kaybıdır. 

Çekim yapılacak mekanların yönetmenin isteklerine göre, çekilen sahnedeki 

hareketin gereklerini karşılaması da göz önünde tutularak oluşturulması, set amiri ve set 

ekibinin görevleri arasındadır (Can, 2005: 48-49). 
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Dekorla ilgili bir aksaklıkta yönetmene karşı sorumlu olan set amiridir. Bir set 

amirinin en büyük sorumlulukları, ekibini iyi koordine etmek, olası aksaklıklarda hızlı ve 

pratik çözümleme yeteneğiyle zaman kaybını önlemek ve çekim ortamında işlerin 

yolunda gitmesini sağlamaktır. En önemli özelliği de koordine edebilme kapasitesi 

olmasıdır.  

4.12. Devamlılık Yazmanı 

Televizyon programının hazırlanışı sırasında, çalışmalarla ilgili bütün bilgileri 

hazırlayan, gerekli notları tutan, çekimlerle ilgili yazımları düzenleyen kişidir. 

Çekim boyunca tüm hareketleri ve diyalogları izler, senaryoda herhangi bir sapma 

olduğunda bunu not eder. Çekimlerin uzunluğunu, kullanılan mercekleri, planların 

büyüklüğünü kaydeder. Tüm bu bilgiler yapımın montajcısı için vazgeçilmezdir. 

Oyuncuların giydiği giysilerin, sahnelerin her bölümünde oyuncuların birbirine göre 

konumlarının, aksesuar yerleşimlerinin kaydını tutar. Provalarda oyunculara sık sık replik 

verir, zaman zaman yönetmenin dikkatini kaçırılan bir söze ya da karmaşık hale sokulan 

bölüme çeker (Can, 2005: 46).  

Devamlılık yazmanı, izleyicini dikkatinden kaçmayan, görüntülerin, konumların 

devamlılığından sorumludur (Cereci, 2001: 128). 

4.13. Kurgucu 

Senaryo tamamlanır, projelendirme yapılır. Tüm ekip, sette görevini başarıyla 

bitirmiştir. Artık iş parçaların birleştirilmesine, tekrar çekimlerin ve fazlalıkların 

elenmesine gelmiştir. Bu görev de kurcuya aittir. 

Kurgucu, programın gerçek anlamını kazandığı, mesajının belirginleştiği, 

istenmeyen kısımların çıkarıldığı, görüntülerin ve sesin birleştirildiği kurgu işlemini 

yapan kişidir (Cereci, 2001: 128). 

5. TELEVİZYONDA YAPIM AŞAMALARI 

Çeşitli kişilerden televizyonu tanımlamaları istense, her birinden farklı yanıtlar 

alınabilir. Bazıları için televizyon, müzik, eğlence, güldürü ve dramatik programlardan 

oluşan bir hoşça vakit geçirme aracıdır. Bazıları için ise televizyon, yerel, ulusal ve 

uluslararası olayları konu edinen bir haber aracıdır. Bazıları ise televizyonu spor 

olaylarıyla sınırlı olarak tanımlar; diğer bir kısmı için ise televizyon, okul ya da çeşitli 
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kurumlarda, eğitime yardımcı bir kapalı sistemdir. Bu tanımlamaları çoğaltmak 

mümkündür. Kuşkusuz televizyonun tanımına tüm bu verilen örnekler ve daha fazlası 

dahil edilebilir. Ne var ki, çeşitli programların içerikleri, boyutları yapım ve yayın 

biçimleri ne olursa olsun, hepsinde ortak olan bir tek şey vardır: Mesajların, duygu ve 

düşüncelerin, "izleyici" adı verilen bir kitleye, görüntüler yoluyla ve bir program 

biçiminde iletilmesi.(Gökçe, 1997: 69) 

Verilen cevaplar ne olursa olsun gerçek olan, tüm programların hazırlanışının 

yoğun, yorucu ve zorlu bir mazisi vardır. 

Bir programın yapımı, programın tür ve biçimine göre değişmekle birlikte, çoğu 

kez günler, haftalar, hatta kimi zaman aylar süren bir süreçtir (Mutlu, 1995: 25). 

İzleyiciye ulaştırılan bir yapım, otuz dakikada tüketilebilir. Ama tüketilen otuz 

dakikanın arkasında belki aylar süren bir hazırlık aşaması vardır.  

Başarılı bir program, her aşamasıyla zihin sürecinde başlar, biçimlenir ve 

tamamlanır. Bütün planı, küçük esneklik paylarıyla zihinde tamamlanmış bir program 

için yapılacak tek işlem çekimdir. Her eylem için bir eşik hareketi olan zihin süreci, 

televizyon programı için de zorunlu bir hayali süreç, aynı zamanda da güvencedir. Çünkü 

hangi noktalarda başarılı olunabileceği, hangi noktalarda yetersiz kalabileceği ancak zihin 

sürecinde ortaya çıkabilir. Ayrıca belli bir düşünce noktasından ya da bilimsel veriden 

yola çıksa da televizyon programı hayallerle, ek düşüncelerle gelişen, güzelleşen bir 

üründür. Bu yüzden hayallerin, düşünce zenginliklerinin malzeme olarak kullanıldığı 

zihin süreci bütün programlar için gereklidir. Bir televizyon programı yapımı şu dört 

aşamadan oluşur: 

i. Yapım öncesi aşaması. 

ii.  Hazırlık ve prova aşaması. 

iii. Yapım-çekim aşaması. 

iv. Yapım sonrası aşaması. 

5.1. Yapım Öncesi Aşaması 

Yapım öncesi aşaması çekimden günler, haftalar ve aylar öncesinden başlayabilir. 

Yapımın karmaşıklığı ve türü, yapım öncesi aşamanın süresinin uzunluğunu da belirler. 
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Bu aşamada yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı ile bir araya gelerek yapım sürecine 

ilişkin yaklaşımı belirler ve metni yazarlar (Çaplı, 1996: 4). 

Yapımcı, kendisini, ne anlatmak istediğini anlayabilecek, yorumuna güvendiği bir 

yönetmen seçer ve onunla anlaşır. Programın kabaca içeriğinden söz ederek, böyle bir 

program için yönetmenin nelere ihtiyacı olabileceğini, en güzel programı ortaya 

çıkarabilmek için hangi malzemelerin sağlanması gerektiğini, kimlerle görüşülmesi, 

hangi elamanların bulunması gerektiğini ayrıntılarıyla görüşür.  

Yönetmen, araştırma görevini yardımcılarına yahut bu iş için seçebileceği 

elemanlara verebilir. Fakat bu görevin içinde olursa hem konu hakkındaki bilgisi artar, 

konuya daha hakim olur, hem de konunun hikayesini nasıl oluşturabileceği hakkında 

daha olgun görüşlere ulaşır (Cereci, 2001: 131). 

Bir televizyon programı yapımına karar verildikten sonra ilk önemli adım 

senaryodur.  

Senaryo, sinema filmlerinde ve televizyon yapımlarında özdür. Senaryosuz bir 

yapım düşünmek mümkün değildir. Kısaca senaryo, görüntü ve sese dönüşecek bir 

düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmesidir. Bir başka deyişle senaryo, yapımın 

içeriğinin, biçiminin, önemli yapım bilgilerinin kağıda dökülmesidir. 

Senaryoyu senarist yazar. Senarist, sahne taslağını hazırlarken, her sahnenin 

aksiyonunu ve özünü kısa ve anlaşılır bir tarzda tanımlamaya çalışır. Her sahnenin 

başlangıcına ve sonuna özel bir önem gösterir (Miller, 1993: 185).   

Yapım öncesi aşamada, program projesi ile ilgili en ince ayrıntılar hesaplanır, 

senaryo ve çekim ile ilgili plan, bütçe ve zamanlama yapılır, yapım aşamasında 

çıkabilecek aksaklıklar önceden düşünülerek önlem alınmaya çalışılır. 

Televizyon programı yapım öncesi hazırlıklarda şu sıralamalar izlenir. 

i- Program Formatının Belirlenmesi. 

ii-  Yapım ekibinde sorumlulukların dağıtılması. 

iii- Yapım takviminin belirlenmesi. 

iv- Sunucu ve/veya oyuncuların seçimi. 

v- Teknik olanaklar ve gereksinimlerin belirlenmesi ve sağlanması. 
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vi- Programın "görünüşü"nün belirlenmesi. 

vii- Bütçeyle ilgili konuların tartışılması. 

viii- Yaratımla ilgili sorunların çözülmesi (Mutlu, 1995: 25-26). 

 Yapım öncesi planlama bir programın gerçek yapımından önce kağıt üzerinde 

bitirilmesi anlamına gelmektedir. Ama çok dikkatli ve özenli olarak ve ayrıntısıyla 

önceden planlanan bir programın yapımı sırasında da bir çok sorun doğması 

kaçınılmazdır. Ne var ki yapım öncesi aşamada gerekli çalışmaların yeterince 

yapılmaması projenin tümüyle başarısızlığa uğraması olasılığını artıracaktır. (Mutlu, 

1995: 26) 

5.2. Hazırlık ve Prova Aşaması 

Hazırlık ve prova aşaması eksiksiz ve hatasız bir süreçte tamamlandıktan sonra, 

program türüne bağlı olarak yapım aşamasına geçilmesi gerekir. Ama olay sadece proje 

ve çekimle bitmiyor. Yapım sürecinin kaliteli ve verimli olabilmesi için önceden bazı 

yapım unsurlarının tamamlanması ve provaların yapılması gerekir. Bu süreçte hem 

yönetmenin aklındaki eksikler tamamlanmış olur, hem de programla ilgili net fikirler 

edinilmiş olur. 

Bu aşamada dekorun kurulması, ışık ve ses düzenlerinin hazırlanması, eğer 

program bir stüdyo programı ise, programda yer alacak ve önceden hazırlanmış kayıtların 

kontrol edilmesi, stüdyo ve kontrol odalarındaki düzenlemeler, bağlantıların kontrol 

edilmesi gibi işlemler yapılır. (Gökçe, 1997: 83) 

Eğer program stüdyo dışında yayına hazırlanacaksa mekan seçimi, seslendirme 

yöntemi, elektrik kaynaklarının hazırlanması, teknik ekibin ve oyuncuların barınma ve 

beslenme ihtiyaçları çekim öncesinden hazırlanmalıdır. 

5.3. Yapım-Çekim Aşaması 

Çekim aşaması, kameranın kayda başlayacağı aşamadır. Ses kayıtları, diyaloglar, 

ses efekti, müzik gibi bir çok unsur gerekli teknik ekipmanlar aracılığıyla kayda alınır 

(Can, 2005: 42). 

Yapım, bir filmin en önemli aşamasıdır. Yönetmen için önemli olan hissettiklerini 

ne pahasına olursa olsun bir yolunu bularak seyirciye aktarmaktır. Bunu başarırken de 
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imgelerin onun için yalnızca bir araç olduğunu ve hissettiklerini verecek görüntüyü 

yakaladığı anda filme koyduğunu, daha doğrusu filmsel bütün olan öyküye oranla anlamlı 

olan bir görüntü yakaladığında filmine koyduğunu görürüz (Adanır, 1994: 62-63). 

Yapımcıya yaratıcılık bakımından en fazla denetim olanağı sağlayan yapım tarzı 

tek kamerayla gerçekleştirilendir. Burada program tek bir kamerayla ve her bir sahne çok 

sayıda çekimlere bölünmüş olarak gerçekleştirilir. Videoteyp tekniğiyle gerçekleştirilen 

bir başka yapım uygulamasında çok sayıda kamera ve çok sayıda video kayıt cihazı 

kullanılır. Program kesintisiz olarak ya da bölümler halinde ve her bir kamera ayrı bir 

video kayıt cihazına bağlanmış olarak kaydedilir. Daha sonra bu aynı olayın farklı açı, 

ölçek ve konumdan alınan görüntüleri ayıklanıp, seçilerek bütünleştirilir. (Mutlu, 1995: 

28) 

Televizyonun henüz video teyplerin kullanılmadığı ilk yıllarında, tüm program 

yapımı canlı olarak gerçekleştirilirdi. Bu da çeşitli aksamalara neden olmaktaydı. Video 

teyplerin geliştirilmesi bu durumu değiştirdi. Yapımcı ve yönetmenin önemli 

problemlerin çözümünde hareket serbestisi verdi. Video teypler programların bölümlere 

ayrılarak üretilmesinde esneklik sağladı. Teyp ve teyp kurgu tekniklerinin geliştirilmesi 

yapımda farklı yöntemlerin kullanılmasına izin verdi. (Çaplı, 1996: 5) 

Programlar içerik ve formatlarına göre türlere ve alt-türlere ayrıldıkları gibi yapım 

ve yayın biçimlerine göre de türlere ayrılırlar. En bilinen genel ayrımlar stüdyo ve dış 

yapımlar ile canlı ve bant kayıt yapımlardır. (Mutlu, 1995: 25) 

5.4. Yapım Sonrası Aşaması 

Çekim aşamasında kaydedilen görüntüler, bu aşamada birleştirilerek anlamlı bir 

bütünlük içinde son rötuşların da yapılarak yayına hazır hale getirilmesi aşamasıdır. 

Yapım-çekim aşamasında kaydedilmiş ham görüntülerden, üzerinde anlaşmaya 

varılıp en çok beğenilenleri seçilir. Kaba ve ince kurgulamanın yapıldığı post production 

aşamasında montaj, ek ses kaydı, gereken sahneler için özel efekt kullanımı, varsa 3D 

animasyonları, jenerik ve ön tanıtım için fragman yapımıyla tanıtım işlemlerinin yapıldığı 

süreçtir (Can, 2005: 42).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TELEVİZYON PROGRAM YAPIMINDA KAMERA ve KURGU 

Televizyon programı yapımının olmazsa olmaz bölümlerinden olan kamera ve 

kurgu, şu şekilde açıklanabilir. 

1. KAMERA AÇILARI 

Bir film pek çok çekimden oluşur. Her bir çekim, anlatımdaki o özel an içinde 

oyuncuların, dekorun ve devinimin izlenebilmesi için, kameranın en iyi konumda 

yerleştirilmesini gerektirir. Kameranın konumlandırılması çeşitli unsurlardan etkilenir. 

Kamera açılarının seçimi de dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümüne, öykünün 

gereksinimlerinin akılcıl bir çözümlemesi ile ulaşılabilir. Deneyimler sonucunda, kararlar 

neredeyse sezgisel olarak verilebilir. Kamera açısı, hem seyircinin bakış açısını; hem de 

her çekimde görülen alanı belirler (Mascelli, 2002: 13). 

Kameranın yeni bir ortama geçişinde şu soruların yanıtlanması gerekir: 

- Sahnenin bu bölümünü filme veya banda almak için en iyi bakış açısı nedir? 

- Bu çekimde sahnenin ne kadarının görüntüsü işlenmelidir. 

Özenle seçilmiş bir kamera açısı öykünün dramatik izlenirliğini artırabilir. Bu 

nedenle yönetmenin öyküyü özümsemesi ve proje üzerinde iyi çalışması gerekmektedir. 

(Mascelli, 2002: 13) 

Yönetmen, çekimden önce vermek istediği dramatik etkileri iyi bilmeli ve 

çekimleri buna göre yapmalıdır. Özellikle bu noktada iki önemli konuya özen 

göstermelidir: 

1.1. Konu Açısı 

Kamera yardımıyla üç boyutlu bir dünya iki boyutlu bir ekrana yansıtılır. Bu 

nedenle çekimin derinlik etkisinin elde edilebileceği bir açıdan yapılması gerekir. Bu 

derinlik etkisinin elde edilmesinde ışıklandırma, kamera ve oyuncu hareketleri ile benzeri 

olanaklardan da yararlanılabilinir. Ancak asıl olan, çekim için uygun kamera açısının 

seçilebilmesidir. Örneğin, bir odada yapılan çekimde kamera, odanın iki duvarının da 

görülebileceği bir noktaya yerleştirilmeli ve odadaki eşya da mümkün olduğunca 

yüzeylerinin görülebileceği biçimde düzenlenmelidir (Gökçe, 1997: 156). 
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1.2. Kamera Yüksekliği 

Kameramanların sehpayı kuracağı zaman, eğer yönetmen özel bir kamera 

yüksekliği belirtmemişse psikolojik olarak kendi boyuyla orantılı bir yüksekliğe kurma 

alışkanlığı tespit edilmiştir. Kameraman sehpaya kurduğu kamera ile uzun zaman çekim 

yapacaksa veya uzun süre beklemek zorundaysa kamerayı genelde vizöre en kolay, eğilip 

bükülmeden bakabileceği boyuyla orantılı bir yükseklikte kurmaktadır. Üstelik bu şekilde 

davranan kameramanlarda alışkanlık haline geldiği de saptanmıştır. Bu yüksekliğe 

“tripodun (üçayak) psikolojik yüksekliği” denmektedir (http://www.kameraarkasi.org.). 

Kamera ile çekilen her görüntünün bir anlamı vardır. Bu psikolojik etkiler 

düşünüldüğünde, kamera karşısına geçen her kişi için istenilen etki yaratılmalı, bu 

nedenle de kamera yüksekliği ayarlanmalıdır. İnsan değil de herhangi bir nesne bile 

çekilse bu geçerlidir. Kamera açısı her değiştirildiğinde bu göz önüne alınarak uygun 

yükseklik bulunmalıdır. 

Göz düzeyi açısı, kameranın, çekimi yapılan ortalama boyda bir insanın göz 

düzeyine göre ayarlanmasıdır. Kameranın konuya göre daha yukarıda ya da daha aşağıda 

bulunduğu çekimlere göre daha az ilgi çekicidir. Nesnel çekimlerde genellikle bu 

düzeyden çekim yapılır. Dramatik amaçlar dışında, yakın çekimi alınan bir kişinin çekimi 

de mutlaka göz düzeyinde yapılmalı ve kişinin oturduğu ya da ayakta durduğu konuma 

göre kamera yüksekliği de ayarlanmalıdır. Oyuncunun doğrudan kameraya baktığı öznel 

çekimlerde de kamera bu yükseklikte olmalıdır. Karşılıklı oynayan iki oyuncu arasında 

boy ya da yükseklik farkı varsa, çekimler oyuncuların göz düzeylerine göre aşağı ya da 

yukarı doğru eğimlendirilmelidir. Eğer bir kişiyi çekerken kamera o kişinin gözü ile aynı 

yüksekliğe alındığında kişi televizyon karşısındaki seyircinin, gözünün içine bakarak 

konuşuyorsa onunla eşit demektir.  Dramatik amaçlı çekimlerde ise kamera yüksekliği 

konunun yüksekliğine ve anlatılmak istenen ifadeye göre değişmektedir. Eğer çekilen 

kişinin göz hizasının daha altından çekim yapılırsa o kişi sizden kuvvetli, büyük, ulu, 

yüce, önemli bir konu anlatıyor demektir. Objektif, bunun tersi olan çekilen kişinin göz 

hizasının üstündeyse, izleyici tepeden baktığı izlenimi uyanır. Bu kişi izleyiciden zayıf, 

küçük, önemsiz anlamı ortaya çıkmaktadır. Normal olarak aşırı alçak ve yüksek bakış 

noktalarından kişilere bakılmayacağından, kamera eğimi aşırı ise etki gerçeğe uygun 

olmayacaktır. Böyle açılar özel olayları ya da öykünün önemli noktalarını sarsıcı şekilde 
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vurgulamak için saklanmalıdır (Arijon, 1995: 80). 

Üst açı kullanımında verilecek olan anlam; görüntülenecek olan nesne alçalır, 

hareketler yavaşladığı için sıkıcılaşır. Görüntülenen insanlar yutulur gibidir. Üst açılar 

öznenin önemini azaltır. Bir insan yukarıdan güçsüz, zavallı anlamsız gibi algılanır. Bu, 

aynı zamanda karakterin kendi kendini küçümsemesidir. Alt açı, üst açının tersi bir etkiye 

sahiptir. Alt açı ile görüntülenen kişi, güçlü algılanır, boyu daha uzun görünür, hareketleri 

hızlanır, özellikle şiddet sahnelerinde alt açı bir karışıklık yaratır. Alt açılar genellikle 

propaganda filmlerinde, korku, gerilim filmlerinde kahramanın belirginleştiği sahnelerde 

kullanılır (Güçhan, 1999: 27-28). 

2. KAMERA AÇISI TİPLERİ 

2.1. Nesnel Kamera Açıları 

Nesnel kamera açısı, olayı tarafsız bir bakış noktasında görüntüler (Kafalı, 1993: 

167). Nesnel kamera, görüntüyü, kenar bakış açısından filme alır. İzleyici, filmi sanki 

konuya hakim ama görünmeyen bir başka kişinin gözlerinden filmi izler. Konuya 

müdahale etmeyen sadece kulak misafiri diye tabir edebileceğimiz ortamdan izleyiciye 

olaylar aktarılır. Burada amaç tamamen objektif bir bakış açısıyla ekranda oynayanı 

perdenin karşısına iletmek olmalıdır (Mascelli, 2002: 15). 

Nesnel kameranın kullanıldığı çekimlerde ya da sahnelerde yer alan kişiler bu 

kameranın varlığından habersiz gibi davranırlar. Seyircinin de aynı durumda olması 

gerekir. İyi kullanılamadığı takdirde, seyircinin dikkati elinde olmayan nedenlerle 

kameranın varlığı üzerine toplanırsa, hikâyenin havası bozulur (Öngören, 1976: 22).  

Nesnel kamera açıları kişiliksizdir. Çekimi yapılan kişiler ortada kamera yokmuş 

gibi davranırlar; objektife bakmamalıdırlar. Konulu filmlerin çoğu bu tip kamera açısıyla 

çekilir. 

2.2. Öznel Kamera Açıları 

Kamera öznel olarak kullanıldığında, kişisel bir bakış açısından çekim yapılıyor 

demektir. İzleyici olayları ya kendi gözüyle görür ya da gösteride yer alan bir kişiyle yer 

değiştirip onun gözüyle görüyor durumdadır. Bu tür bir kamera çalışmasıyla izleyici 

örneğin bir müzeyi gezebilir ya da olayı, gösteri içinde daha önce kendisine tanıtılmış 

belli bir kişinin gözüyle izleyebilir. Kameranın görünmeyen bir izleyicinin yerini alması, 
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konulu filmlerde pek uygulanmasa da belgesel film çalışmalarıyla televizyon 

programlarında bazı olanaklar sağlayabilir. Özellikle haber programlarıyla belgesel 

filmlerde izleyiciyi önemli kişiler ve olaylarla doğrudan, karşılıklı bir ilişkiye soktuğu 

için başarılı olabilmektedir (Mascelli, 1997: 155). 

Öznel kamera açısında izleyici filmin içerisine yerleştirilir ve sanki konunun 

içinde bir karakteri oynuyormuş ve onun gözleriyle görüyormuş gibi bir izlenim 

yaratılmaya çalışılır. 

Nesnel olarak filme alınmış bir görüntüye birdenbire katılan öznel çekimler 

seyircilerin katılımını ve ilgisini artırır. 

Öznel bir çekim nesnel bir sekans içine monte edildiğinde pek az çekim ve kurgu 

sorunu yaşanır; bir kişi olsun ya da olmasın, seyircinin kendisini kiminle 

özdeşleştirebileceği gösterilmiş olur (Mascelli, 2002: 18). 

Bunun yanında, öznel kamera kullanıldığı zaman bazı zorluklar ortaya çıkar. 

Çünkü bir insanın yerini alan kameranın çeşitli ve çok zor hareketler yapması ve 

birbirinden değişik kamera açılarının kullanılması gerekir. Bu nedenle, bir film içinde 

öznel kamerayı uzun süre kullanmak bir hayli zordur. İşin bir başka zor tarafı da 

kahramanlardan birinin yerini alan kameraya diğer kahramanların bakarak konuşmaları 

ve bu öznel kameraya doğru bazı hareketler yapmalarıdır. 

Örneğin kameranın yerini aldığı kahramana bir yumruk atmak gerekiyor. 

Yumruğu atacak olan kişi elini kameraya doğru savurması gerekecektir. Fakat böyle 

hareketler önemli dramatik sahnelerin yaratılmasına da yol açabilir. Dolayısıyla öznel 

kamerayı gereken yerlerde rahatlıkla kullanmaktan da kaçınılmamalıdır. 

2.3. Görüş Noktası Kamera Açıları 

Görüş noktası kamera açıları sahneyi belirli bir oyuncunun bakış açısından 

kaydeder. Görüş noktası nesnel bir açıdır, ama öznel ve nesnel açılar arasında yer aldığı 

için ayrı bir sınıflandırma altına yerleştirilmesi ve ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

Bir görüş noktası çekimi, bir nesnel çekimin bir öznel çekime yaklaşabileceği 

kadar yakındır. Kamera öznel bir oyuncunun (bakış açısı görüntülenecek olan 

oyuncunun) yanına yerleştirilir ve böylece seyirciye perde dışındaki bu oyuncuyla sanki 

yanak yanağa duruyormuş hissi verir. Öznel çekimde kamera perdedeki oyuncunun yerini 
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tutarken, bu çekimde filmi izleyen kişi olayları bu oyuncunun gözüyle görmez. Olayları 

bu oyuncunun bakış açısından sanki onun yanında duruyormuş gibi görür. Böylece 

kamera filme katılımda bulunmayan, görünmeyen bir gözlemci konumunda olduğu için 

kamera açısı nesnel kalır. Bakış açısı görüntülenmekte olan oyuncuya bakan ekrandaki 

bir oyuncu, doğrudan merceğe bakmak yerine, kameranın biraz kenarına doğru bakar.  

Kısaca, “Bakış açıları bir olayı ya da sahneyi belli bir oyuncunun bakış noktasın-

dan çeker. Kamera, bakış açısı kullanılmak istenilen oyuncunun yanına yerleştirilir ve 

böylece izleyicide, bu oyuncuyla yan yana duruyormuş izlenimi bırakılır, izleyici olayı, 

öznel çekimlerde olduğu gibi oyuncunun gözüyle görmez, fakat oyuncunun bakış 

açısından görür. Öznel açılara çok benzerse de aslında nesnel bir açı tipidir. Bakış açısı, 

izleyicinin olaylarla daha yakından ilgilenmesi istenildiğinde kullanılır.” (Gökçe, 1997: 

156) 

3. GÖRÜNTÜ ve SİNEMASAL HAREKET 

Görüntü, herhangi bir nesnenin mercek gibi araçlarla oluşturulan resmi veya herhangi 

bir nesnenin ışık olayları sonucu elde edilen resmidir. Aynı zamanda bir film üzerinde, bir 

senaryo dahilinde sıralanmış olayları gösterici yardımıyla seyircinin izleyeceği şekilde 

görüntülüğe ardarda düşürülmesi sonucunda hareketin yeniden kurgulanması ile ortaya çıkan 

görünüş veya hareketli resimlerin oluşturduğu bütündür (Özön, 2000: 319). 

Görüntü, belirli bir içeriği aktaran en küçük anlam birimidir. Perdede görülen nesne 

ile gerçek dünyadaki nesne birbirinden farklı görünmektedir. Bu asıl olay yönetmenle ilgili 

olduğundan, bazen yönetmen gerçekliği çok az değiştirmekte ve bazen seyircinin anlamadığı 

gerçekliğin boyutlarını aşmaktadır. Yönetmen, görüntüdeki nesneleri kendi öznel yapısına 

göre belirli açıdan ve ışık oyunlarıyla yansıtmaktadır. Yani bir anlamda perdeye yansıyanlar 

yönetmenin bakış açısını ortaya çıkarmaktadır. Sinemada yönetmen, seçtiği görüntü 

parçalarını, seyirciyi etkilemek ve seyircinin dikkatini ilgi merkezine toplayarak göze hoş 

görünmesini sağlamak amacıyla düzenleyerek özenle seçmektedir. Bu bakımdan da 

görüntünün temel öğesi kompozisyondur. Her kompozisyonun bir ilgi merkezi olacağından, 

yönetmenin amacı da seyircinin dikkatini buraya çekmek olmalıdır (Ilgaz, 1997: 23). 

Görüntü ve hareket birbirinden ayrılmayan iki öğedir. Filmin tanımı hareket halindeki 

görüntü veya görüntünün hareketi olarak yapılırsa, bu iki öğenin birbirinden ayrılmadığı 

ortaya çıkar (Onaran, 1986: 31). 
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Bu açıklamaların doğrultusunda televizyon ve sinema yapımlarında üç farklı 

hareketten sözedilebilir. 

3.1. Kamera Hareketi 

Kameranın statik nesne ya da kişilere doğru yaptığı yaklaşma, uzaklaşma ya da 

yanlarından geçme hareketidir. Bu hareket de kendi içinde şöyle gruplanabilir: 

a. Çevrinme 

b. Kayma 

c. Optik Kayma (Arijon, 1996: 381). 

3.2. Nesne Hareketi 

İnsan ya da nesnelerin kamera önündeki hareketleridir. (Arijon, 1996: 381) 

3.3. Kurgu Hareketi 

Çekimlerin kurgu aşamasında ritim ve anlama göre geçişlerle birleştirilmesinden 

kaynaklanan harekettir. 

4. KAMERA HAREKETLERİ ve AMAÇLARI 

Görüntüyü elde eden kamera, sadece gerçek yaşamdaki olayları çerçeveleyerek 

izleyiciye sunmaz. O çerçevenin içine olayların gerçeklik boyutunu da katarak 

görüntülerin inandırıcı olmasını sağlar. Bu yüzden birçok insan, izlediği televizyon 

görüntülerine karşı anında duygusal tepkiler vermektedir (Kars, 2003: 110). 

Hareketli görüntüler hareketsiz olanlardan daha ilgi çekicidir ve akıcılık yaratırlar. 

Görüntü hareketliliği kamera açıları ve çekim ölçekleriyle yaratılabileceği gibi, 

kameranın hareketsiz olması gereken çekimlerde, kamera önündeki kişi ya da nesnelerin 

hareketli olması ilgiyi yükseltir (Kars, 2003: 109). 

Perdede görülen bir hareketin yönü, gücü, hızı, sürekliği ve zamanı vardır. 

Genellikle çok sayıdaki hareket, enerji, telaş, heyecan ya da şiddet duygusu yaratır. 

Hareketin çok az ya da hiç olmadığı durumda sessizlik, sıkıntı, hüzün, ciddiyet ya da tam 

tersine, sahnenin iç anlamına bağlı olarak güçlü, duygusal bir ortamın geçici olarak tüm 

aktiviteyi durdurduğu izlenimi doğabilir. Hareket genellikle konuşma çizgisine bağlı 

olarak gelişir. Eğer hareket konuşmayı öne çıkarırsa, hareket önem kazanır.(Arijon, 1995: 

423) 
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Bir yapımda kamera hareketleri olayın örgüsünü tamamlamak açısından çok 

önemlidir. Konu bütünlüğü yerine göre bir çevrinme veya zoom hareketiyle 

tamamlanabilmektedir. 

Tabii bütün bunlar anlamlı, eksiksiz ve kesintisiz kamera hareketleriyle 

gerçekleşebilmektedir. Gelişen yapım teknolojileriyle birlikte kamera hareketlerini daha 

estetik, daha anlamlı ve kolay yapabilen aletler üretilmiştir. Örneğin bir stady cam 

(insanın ergonomik yapısından kaynaklanan yürüme sırasındaki sarsıntıların kameraya 

yansımasını engelleyen araç) ile daha etkili takip ve kovalamaca sahnesi, Jimmy jeep (bir 

dolly üzerine monte edilen terazi şeklindeki ve arka tarafında denge ağırlıkları bulunan, ön 

tarafındaki tablada ise kameranın monte edildiği asistanın ve kameramanın oturduğu sehpaların 

bulunduğu üretiliş amacına göre belirli bir mesafe yükselebilen ve alçalabilen mekanik cihaz) ile 

konunun işlendiği dekor veya mekan ile oyuncular arasındaki bağlantı, bir şaryo 

(kameranın yatay düzlemde hareket etmesini sağlamak amaçlı, bozuk ve eğri zeminde 

raylar yardımı ile bir düzlem hazırlayarak kameranın sarsılmadan ve düzgün hareket 

etmesini sağlayan sistem) hareketi ile panoramik sahneler çok daha estetik ve daha kolay  

kayda alınabilmektedir. 

Kamera hareketlerinin yapılması sırasında uyulması gereken bazı kurallar vardır: 

Kamera hareketleri izleyici tarafından fark edilmemeli, izleyici olayı takip 

ediyormuş gibi izleyiciye göz hilesi yapılarak diğer bir olaya kamera hareket ettirilmelidir. 

Eğer kamera hareketi izleyicinin gözüne çarparsa bu hareket başarılı bir kamera hareketi 

olmaz. İzleyici kamera hareketinin bilincine vardığı an, yaratılmak istenen sinematik ortam 

ile seyirci arasında başka bir varlığın olduğu sezinlenecek ve izleyici bu algıdan sonra 

kameranın ne yaptığını keşfetmeye çalışacaktır (Kafalı, 1993: 192). 

Bu uygulamanın yanında ticari olmayan bazı deneysel çalışmalarda, kamera 

hareketlerinin izleyici tarafından farkına varılması önemsenmez. Bu çalışmalarda kamera 

hareketleri istenildiği gibi kullanılır. Kamera, bir tekerlekli sandalye üzerine oturtulup 

sokak çekimleri öznel açıdan verilebilir ya da 360 derecelik çevrinmeler yapılabilir. 

Bununla birlikte bu tip kullanım, ticari amaçlı yapımlarda kullanılmamaktadır. (Biryıldız, 

1998: 89) 

Kamera hareketinin doğru ritmini elde edebilmek için oyuncular üzerinde 

yoğunlaşmayı ve onların ritmine girebilmenin tek yolunun gözünü vizöre dayayarak 
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kamerasıyla yek vücut olmak olduğunu düşünen Avrupalı kameramanların, insanların 

arasına kablolar sokarak sıcaklıkları yok eden bu yeni tür çalışma tarzına sempatiyle 

bakmaları pek olanaklı görünmemektedir. (Güngör, 1994: 57) 

Kompozisyona anlam kazandırıp canlılık verebilmek amacıyla yapılan hareket 

görüntüye de büyük bir dinamizm, akıcılık ve denge sağlar. Hareket, nesnenin görünür 

gücünü etkileyerek görsel önemini artırır. Birçok hareket filmi (action film) hiçbir 

dramatik örgü olmadan sonsuz oto takipleri, damlarda koşuşturmalar, evlere ve duvarlara 

sayısız tırmanmalar vb., gibi basit hareketlerden oluşur. (Foss, 1994: 29) 

Kamera hareketlerinde yönetmenin amacı, seyirciyi olayın içerisinde tutmak 

olmalıdır. Bu sebeple kamera hareketleri yerinde ve zamanında, gerektiği kadar 

kullanılmalıdır. Kamera hareketleri seyirciyi sıkacak kadar uzun olmamalıdır. 

Yönetmen, seyircinin ilgisini sürekli uyanık tutmak amacıyla bir yandan dramatik 

yoğunluğu yüksek gerilimli anlar yaratırken, diğer yandan da seyirciyi rahatlatacak, 

onları yeni bir gerilime hazırlayacak ortamlar hazırlar. Bunu da çekimlerin uzunluğunu 

denetleyerek yapar. Ancak burada kesme ya da kamera hareketleri arasında bir seçim 

yapmak durumundadır. Bu seçimde de tek ölçü sahnenin ruhsal yapısıdır. Kamera 

hareketleri ile yapılan çekimler perde zamanını uzunca süre kullandığından, sahnenin 

dinamizmini yavaşlatma, akış hızını kesme eğilimindedir. Eğer son çekimlerin doğası 

dinamik, ve güçlü ise; örneğin bir çevrinme hareketi bu ritmi sürdürmede kullanışsızdır. 

Kullanıldığında ise sahnenin atmosferinde bir değişim ve rahatlama sağladığı gibi, 

zamanda da bir durgunlaşma izleniminin doğmasına neden olur. Oysa hareketli nesne ya 

da figürleri izleme çekimleri bakış noktasının çevrinme, kayma, dikey yükseliş ve 

alçalışlarla ve optik kayma hareketleriyle sürekli değişmesi nedeniyle perde zamanını 

uzunca süre kullanmalarına, aksiyonun yavaş gelişimine neden olmalarına karşın çekici 

de olabilirler (Demir, 1994: 50-51-52).  

4.1. Kameranın Gövdesi İle Yapılan Hareketler (Çevrinme) 

Bu tür kamera hareketlerine panoramik hareketler de denilmektedir. Kamera 

gövdesi ile yapılan hareketleri üçe ayırmak mümkündür. 
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4.1.1. Yatay Panoramik Hareketler 

Yatay panoramik hareketler, ya sağdan sola; ya da soldan sağa doğru tripodun 

(üçayak) kafası kullanılarak yapılan çevrinme hareketleridir. Bu tür çevrinmelere “pan” 

adı verilmektedir. 

Belli bir amacı yok ise, yapılan panlarda özellikle hareketin kesintisiz ve 

sarsıntısız yapılması çok önemlidir. Özellikle,  yatay panoramik hareketlerin mekanı veya 

birden çok oyuncunun ya da nesnenin belirtilmesinde kullanılır. Gerilim veya kavgalı 

diyalog sahnelerinde, bağıran karakterlere sırasıyla pan yapılarak daha fazla dramatik etki 

yaratılabilmektedir. (Büker, 1991: 130) 

Gözün, bir resmi soldan sağa doğru okumaya yönelmesinden beri, bu doğrultuda 

yapılan fiziksel hareketler psikolojik olarak doğal görünür. Sinemacılar bu uzlaşılmış 

eğilimi, dramatik düşünceyi kuvvetlendirmek için kullanırlar. Soldan sağa doğru 

yapılan hareketler doğal gelirken, sağdan sola doğru olanlar ise rahatsız edici ve 

tanımlanamaz olur (Güçhan, 1999: 33-34). 

Çevrinme hareketi kamerayla olabileceği gibi, sanki oyundaki bir oyuncunun 

gözüymüş gibi etrafı tarama yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. Bu durumda olaya öznel 

bir yorum katılmış olur. Çünkü oyuncu yerine geçen kamera oyuncunun duygu ve 

hislerine göre olayı yorumlamasına yardımcı olacaktır. (Büker, 1991: 125) 

4.1.2. Dikey Panoramik Hareketler 

Çevrinme hareketinin yukarıdan aşağıya; ya da aşağıdan yukarıya doğru 

yapılmasıdır. Televizyon dilinde bu hareketin adı “tilt”tir.  

Tiltler de, karakterle ilgili kamera hareketleridir. Karakteri tanımaya yönelik 

çevrinmelerdir. 

Dikey hareketler, gözün doğal hareketlerine uygundur, süzülerek uçmayı, 

özgürlüğü çağrıştırır, gücü, otoriteyi ve isteği belirtir. Yukarıdan aşağıya doğru 

hareketler, keder, acı, ölüm, depresyon, kusur, kısılmışlık, ezilmişlik gibi tam tersi 

duyguları ifade eder (Güçhan, 1999: 33). 

4.2. Kamera Ayağı İle Yapılan Hareketler (Kayma) 

Bu tip hareketlere kaydırma hareketleri de denilmektedir. Kaydırma hareketleri 

dolly, şaryo veya jimmy jeep gibi özel aksesuarlarla yapılabilir. 
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Kayma hareketleri, insan başka bir boyuta giriyormuş gibi ya da; başka bir 

boyuttan ayrılıyormuş duygusunu verir. Çünkü insanlar ve nesneler, perdenin kenarından 

akar. Kaydırma hareketlerinde kameranın merceği aynı kaldığı için, görüntünün açısı 

değişmez, yalnızca izleyicinin görüş açısı değişir. Bunda dolayı kayma hareketleri 

izleyiciyi doğal bir biçimde olayın içine sokabilir. (Büker, 1991: 128) 

Kamera ayaklarıyla yapılan hareketleri de birkaç şekilde inceleyebiliriz. 

4.2.1. İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma 

Kameranın uzak bir plandan yakın bir plana doğru ilerlemesidir. Bu tip çekimler 

özellikle nesnel kamera açılarında yavaş hareketler olduğunda, yapıma bir devinim 

kazandırarak; filmin o sahnesini sıkıcılıktan arındırır. 

Bir çok film girişi, ilgiyi bir eşya veya kişi üzerine çekinceye kadar bu tür 

kaydırma ile ekrana yansıtılır. Psikolojik bakımdan, insanları, anılara ya da rüyalara sevk 

ederek, kişiliklerin iç alemlerine sokar. Subjektif olarak bir kişinin ne gördüğünü 

izleyiciye bildirir (Onaran, 1999, 26).   

4.2.2. Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma 

Kameranın yakın bir plandan uzak bir plana doğru gerilemesidir. 

Kameradan uzaklaşan hareketler, yoğunluk ve gerilim azalır. Seyirciden 

uzaklaşan kötü adam, gerilimin yok olmasına neden olur. Seyirci kendini emniyette 

hisseder. Kameraya doğru hareketler, genellikle kuvvetli, iddia edici ve güven vericidir, 

kameradan uzaklaşan hareketler, güçsüz, korkak, güçsüz ve kuşkulu görünebilir 

(Güçhan, 1999: 34). 

4.2.3. Dikey Kaydırma 

 Bu tür nesnel kaydırmalar için özellikle son zamanlarda çeşitli aksesuarlar 

geliştirilmiştir. Jimmy Jeep bunlara en yaygın örnektir. Bu tür kaydırmalarda kamera bir 

platform üzerinde yükseltilebilir ya da alçaltılabilir. 

Yatan ya da oturan bir oyuncu ayağa kalkarken, basamakları çıkarken, bir halata 

tırmanırken ya da bir araç yardımıyla yukarıya çıkartılırken dikey hareket eder. Kamera 

da benzer şekilde hareket edebilir ve gerektiğinde bu üç tür hareketi bir arada kullanabilir 

(Arijon, 1995: 29). 
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4.2.4. Yatay Kaydırma 

Bu tür kaydırmalar, objenin bakış açısına göre hareketleri takip amacıyla 

kullanılır. Yatay kaydırmalar özellikle stady cam ile yapılmaktadır. Stady camların 

yanında şaryo, dolly gibi aksesuarlar da yatay kaydırmalar için kullanılabilir.  

Günümüzde nesnel kaydırmalar yukarıda da bahsedildiği gibi çeşitli vinçlerle 

yapılmaktadır. Jimmy jeep, şaryo, stady cam gibi vinç kategorisine sokulabilecek 

teçhizatlar, çekime ayrı bir görsellik katabilir ve kesintisiz etki yaratabilir. 

İnsan gerçek hayatta sürekli hareket halinde olduğundan, doğal akışı 

bozmayacak şekilde hareketli görüntüler, izleyicide gerçeklik hissi uyandırmaktadır. 

Oyuncunun kendi çevresinde dönerek oluşturduğu dairesel hareket ile kameranın yatay 

çevrinme hareketi aynıdır. Yürüyen, koşan ya da araba kullanan bir oyuncunun yatay 

hareketi, hareketli bir araç üzerine yerleştirilmiş kameranın hareketine benzer (Arijon, 

1995: 29). 

Yana doğru hareketler, karakterin yer değiştirmesini verir, hızı vurgular, aksiyon 

filmlerinde sıkça kullanılır. Dairesel ve sallanan hareketler genellikle kadınsıdır. Doğru 

ve direkt olanlar, yoğun, teşvik edici ve enerjiktir (Güçhan, 1999: 33-34). 

4.3. Kameranın Lensi İle Yapılan Hareketler (Optik Kayma) 

İleriye ya da geriye derinlemesine kaydırmanın, kameranın mercek sistemiyle 

yapılması hareketidir. Bu harekete “zoom”adı verilmektedir. 

Kameranın kaydırma hızı yaklaşık olarak her zaman görüntülenen konu tarafından 

belirlenmektedir. 

Kamera durağan bir konuya yaklaşıyor ya da uzaklaşıyorsa, kameranın hızı bu 

sahnenin yorumlanmasına bağlı olarak belirlenir (Kafalı, 1993: 191). 

Bir zoom, mercek aracılığıyla yapılan çekimde sahnenin her oranı aynı oranda 

büyür veya küçülür. Yavaş yapılan bir zoom hareketi, sabit hızda bir görsel yaklaşma ya 

da uzaklaşma sağlar. Hızlı yapılan bir zoom hareketi ise izleyicide şok etkisi yaratmak 

için kullanılabilir. Zoom hareketi, yavaş başlayarak giderek hızlanabilir. Yavaş, hızlı, 

yavaş düzeninde yapılan bir zoom hareketi, kullanılabilecek en iyi yöntemlerden birisidir 

(Kafalı, 1993: 195). 
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Zoom hareketi kesildiğinde ani bir duraklama meydana gelir. Hızlı bir başlangıç 

ve giderek yavaşlayan zoom hareketi göze çok hoş gelebilir. Ancak, başlangıç çok sert ve 

rahatsız edici olabilir. Bir zoom merceğin sahip olduğu odak uzaklığı aralığının 

tamamının kullanılması gerekli değildir. Kısa zoomların kullanılması genellikle daha 

etkileyicidir. Durağan bir nesneye yapılan zoom, dikkati zoomun kendisine çeker (Arijon, 

1996: 474). 

Durağan bir nesneye doğru yapılan zoom, dikkati yapılan odak değişimine doğru 

çeker. Hızlı bir zoom seçilen bir nesnenin çevresindeki her şeyi bir anda dışarıda 

bırakarak görsel bir vurgulama sağlar. Merceğin odak uzaklığını değiştirmesi nesnenin 

gövde hareketiyle uyumlandırıldığı zaman dinamik bir yapıya kavuşur. 

5. ÇEKİM VE ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Bir televizyon filmini oluşturan üç ana grup vardır. Çekim, sekans, sahne. 

Sahne terimi ile, oyunun oluşturulduğu yer ve dekor tanımlanır. Bu terim, bir 

bölümün her birinin farklı bir mekanda yer alan çeşitli farklı sahnelere bölümlendiği 

farklı sahne yapımlarından ödünç alınmıştır. Çekim, tek bir kamera tarafından kesintisiz 

olarak filme alınan sürekli bir izlemeyi tanımlar. Her bir çekim, bir çevirimdir. Aynı 

oyuna ait ek çekimler aynı dekorda filme alındığında, birbirini izleyen çekimlere tekrar 

çekim denir. Sekans ise, kendi başına bir bütünlük taşıyan sahne ya da çekim dizisidir 

(Mascelli, 2002: 15). 

Çekim, dramatik yapının en küçük birimidir. Çekim ölçekleri, yönetmenin 

tercihine göre birer anlatı aracı olarak kullanılırlar. Bir yönetmence yakın çekimde 

ifadesini bulan bir şeyi, başka bir yönetmen, boy çekimde anlatabilir. Genel olarak 

çekimler kaç kişilik bir plan olduğuna göre düzenlenirler (Güçhan, 1999: 21). 

Göz, bazı görüntülere ilgisizce bakıp geçerken, bazıları çok çekici görünür. Bazı 

görüntüler kendine özgü farklılıklarıyla hemen dikkat çekerken, bazıları çok sıradanmış 

izlenimi verir. Televizyon yapımlarında da görüntünün çekim kalitesi programın 

başarısını ortaya koyar. 

Kamera açıları ve konumu, gerçeklik yanılsamasını artıran en etkin uygulamadır. 

Örneğin bir miting alanında ya da politikacıların halka seslendikleri alanda ya da 

toplumsal bir patlamanın yaşandığı sokak olaylarında kameranın görüş çerçevesi 
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daraltılıp genişletilerek, katılımın az ya da çok olduğu yargısına varılabilir. Ancak, 

izleyici televizyonda izlediğinin gerçekliğinden kuşkuya düşmez ve televizyonun 

sunduğu bakış açısının özelliğini fark etmez. (Postman, 1994: 104) 

Dış çekimlerdeki çevre gerçektir. Fakat stüdyoda, birbiriyle ilgili pek çok farklı ve 

yapay malzemeden oluşan bir bütün vardır. Setin düzeni, aydınlatma tekniği, yönetmenin 

bakış açısı, bütün durumlar en iyi sonuca ulaşmak için sürekli denetlenir. Anlamlı bir 

kompozisyon oluşturmak için kameramanın şansı, doğrudan doğruya karşısında kurulmuş 

sahne ve aksiyonların iyi bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır (Cereci, 2001: 97). 

Etkili görüntü yapımı, başarılı bir ekip çalışması sonucunda ortaya çıkar. Eğer 

aydınlatmada eksikler varsa ya da yönetmen kötü kamera açıları seçmişse sonuçta çok 

basit ve sıradan görüntüler elde edilecektir. 

Kamera açılarını belirleyen estetik, teknik ve psikolojik unsurların yanı sıra, göz 

önünde bulundurulması gereken dramatik, kurgusal, doğal ve fiziksel aşamalar da vardır 

(Mascelli, 2002:61). 

Çerçevelerin yol açtığı çekim ölçeği içinde, çekimler değişik boylarda ortaya 

çıkar. Bu çekimler küçükten büyüğe şöyle sıralanır: Ayrıntı çekimi, omuz çekimi, baş 

çekimi, göğüs çekimi, bel çekimi, diz çekimi, boy çekimi, genel çekim, uzak (panoramik) 

çekim. 

Bu çekimlerde genel çekim ve uzak çekim daha çok dekorla ilgili çekimlerdir. 

Diğer çekimler ise, kişilerle ilgili çekimlerdir. Dekorla ilgili çekimler, daha çok 

tasvirlerde, dramatik yapıyı meydana getiren olguların içinde geçtiği çevreyi belirtmede; 

kişilerle ilgili çekimler daha çok, psikolojik durumları anlatmada kullanılır. (Onaran, 

1999: 29) 

5.1. Ayrıntı Çekimi 

Yapım içerisinde özellikle vurgulanmak istenen bir bölümü ya da nesneyi 

izleyiciye aktarmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 

Yolda hızla giden bir araç sahnesinde aracın frenlerinin tutmadığını izleyiciye 

anlatmak için, şoförün fren pedalına bastığı çekimi ayrıntı çekim olarak ekrana getirilir 

ya da; bir zarfın üzerindeki adres ayrıntı çekimle belirtilir. 

Ayrıntı çekimler genellikle genel çekimler yapıldıktan sonra yapılır. Bunun 
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nedeni, hem yapılacak olan ayrıntı çekimler hakkında daha net fikir sahibi olmak, hem de 

ana çekimlerden sonra hem devamlılık sorunun aza indirgenmesi, hem de zaman ve 

maddiyattan tasarruf edilmesidir. 

Dikey bir nesne yatay bir çerçeveye sığmadığında ve böylece de arka planın ya da 

dekorun parçacıkları görülebildiğinde, ayrıntı çekimi normal yapım esnasında filme 

almak en iyisidir. Genellikle ayrıntı çekimler çerçeveden hafifçe taşacak ve böylece de 

arka planı ortadan kaldıracak biçimde filme alınırlar. (Mascelli, 2002: 34) 

Ayrıntı çekimde önem taşıyan hiçbir şey çerçevenin üst, alt, ya da kenarında 

olmamalı, ortasında olmalıdır. 

Ayrıntı çekimler daha çok, olayı izleyiciye daha net aktarmak amaçlı kullanılır. 

5.2. Yakın Çekim 

Yakın çekim genellikle, senaryo içinde görüntünün boyutuna göre belirtilir.  

Yakın çekim, göğüs, omuz ve baş çekim olarak üç şekilde olabilir.  

Göğüs çekimi, oyuncunun ya da spikerin bel ile omuz arasındaki mesafe ile 

tepesine kadar alınan çerçevelemedir.  

Omuz çekimi, oyuncunun omuz hizası ile başının tepesine kadar olan alanı 

çerçeveler. 

Baş çekiminin sınırları ise, çene altı ile tepe noktası arasıdır. Baş çekiminde 

verilmek istenen ayrıntıya göre gözler, dudaklar veya surat daha yakın olarak 

kullanılabilmektedir. 

Özellikle yakın çekimde, istenmeyen gölgeler, ışık patlamaları ve estetik 

sorunların ortaya çıkmaması için, ışığa ve makyaja çok dikkat etmek gerekir. 

Yakın çekim, bir televizyon filmi için çok önemli bir tekniktir. İzleyiciyi sahnenin 

içine taşıyabilir; o an için gereksiz bütün ayrıntıları bir kenara atabilir, ve anlatımsal 

vurguyu üstlenmesi gereken önemli olayı yalıtabilir (Mascelli, 2002: 183). 

Yakın çekimler uygun seçildiği takdirde seyircinin dikkatini dağıtabilir. Bu 

sebeple yönetmen yakın çekimlere başvuracağı zaman neyi anlatmak istediğini iyi bilmeli 

ve bu tekniğin uygunluğunu gözden geçirmelidir. 

Özellikle yakın çekimlerin, genel planlarla devamlılık uyumluluğu olması 
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açısından genel çekimlerle yakın çekimler aynı anda birden fazla kamera ile de kayda 

alınabilir. Bu durum yapım bütçesinin ve teknik ekipmanın yeterli olmasına da bağlıdır. 

Sonuç olarak, düzgün planlanmış, etkili bir biçimde filme alınmış ve düşünülerek 

kurgulanmış yakın çekimler büyük görüntüsel değere sahiptir.  

Yakın çekimler bitirilmiş filmin dramatik etkisini, tadını artıracaktır. Seyirciler 

görüntünün içine taşındıklarında, oyuncuları, nesneleri ve küçük boyutlardaki 

devinimleri, perdeyi veya ekranı dolduran yakın çekimlerde gördüklerinde, katılım en 

başarılı biçimde görülür (Mascelli, 2002: 204). 

5.3. Bel Çekimi 

Bel çekimi kişiye özel çekimdir. Bir kişi bel çekiminde kayda alınırken, karşılıklı 

diyaloglarda birden çok kişi de bu açıda kullanılabilir. 

Bel çekimi, oyuncunun bel ile başı arasındaki kadrajdır. Bel çekimi,  yakın ve 

ayrıntı çekimlere nazaran daha geniş bir plandır. Dekoru da içine alan bel çekiminde 

gölge ve dekorun özenle ayarlanması gerekir.  

5.4. Diz Çekimi 

Filmlerde en çok kullanılan, Amerikan plan da denilen bu çekim, kişileri diz boyu 

gösteren ölçektir.Amerikan planda, dekor, resmin çerçevesi olmaktan öteye iş yapmaz. 

Film konusunda ana temanın işlenmesini seyirciye aktararak, seyircinin de olayın 

sebebini anlaması bu planda geçer (Gelenbevi, 1982: 16). 

Diz çekimi işlevsel bir çekimdir. Sahneyi açıklamak, hareketi vermek ve, diyalog 

için kullanışlıdır. Aynı zamanda yakın ve genel çekim arasında bağlantı kurmak için, yakın 

veya genel çekimden sonra içeriği yeniden kurmak için kullanılır (Güçhan, 1999: 23). 

5.5. Boy Çekimi 

Boy çekimi, isminden de anlaşılacağı gibi, şahıslar baştan ayağa perdeyi 

doldururlar. Bu planda olayın dramatik unsuru ortaya çıkarılır, yani olay açıklanır 

(Gelenbevi, 1982: 16). Bir boy çekiminde birkaç oyuncu gruplandırıldığında, kamera bu 

kişilerin el hareketlerini, yüz ifadelerini ve hareketlerini kaydedecek kadar yakın olacaktır. 

Televizyon filmleri için biçilmiş kaftan olmasının nedeni bu çekimlerin tüm filmi sınırlı bir 

alan içerisinde büyük boyutlu şekiller biçiminde sunmasıdır.(Mascelli, 2002: 29) 
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5.6. Genel Çekim 

Bir genel çekim, hareket alanının tümünü içerir. Görüntülenecek yer, insanlar ve 

nesneler bir genel çekimde gösterilerek seyircilere bütünsel görünümü tanıtılır. (Mascelli, 

2002: 29) 

Genel çekim deyince akla, olayın geçtiği mekanı gösteren bir oda, bir sokak, 

arabanın gittiği bir otoyol gelebilir. 

5.7. Uzak Çekim 

Bir uzak çekim, geniş bir alanı büyük bir mesafeden görüntüler. Seyircilerin 

ortamın ya da olayın büyüklüğü ile etkilenmesi gerektiğinde bu çekim kullanılabilir. 

Çevrinme yapan bir kamera hareketinden ziyade, çok geniş açılı değişmez bir çekim uzak 

çekimlere genellikle daha uyumludur. 

Genellikle dış çekimdir ve bir alanı ya da araziyi kapsar. Bu çekim aynı zamanda 

yakın çekimde görülenin mekansal çerçevesini verir, bundan dolayı “kurucu çekim” 

olarak adlandırılır. 

6. KURGU 

Montaj olarak da bilinir, sinema sanatında, aralarında tema bağlantısı bulunan ayrı 

film bölümlerinin bir araya getirilip düzenlenmesi işlemidir (Ana Britannica: 19).   

İzleyiciyi etkilemek, çekilen film parçalarının bir düzene sokulmasıyla 

mümkündür. Aksi takdirde izleyiciyi etkileme imkanı yoktur. Bunun için çekim 

aşamasından sonraki aşama olan kurgu aşaması, filmlerin neredeyse belkemiğini 

oluşturur (Pudovkin, 1995: 118). 

Kurgu, en basit anlamıyla, bir seçme ve düzenleme sorunudur. Daha geniş bir 

tanımla, “Kurgu, bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen film parçacıkları arasından 

seçim yapmak, bunları senaryodaki sıralara göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını 

saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak bunların belli bir 

anlatıma göre düzenleme işidir. Kurgu, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel 

gerçeği ve evreni korumak, filmin tartımını (ritim) ve dizemini (tempo) gerçekleştirmek, 

filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan bir çalışma”dır. 

(Onaran, 1986: 70) 
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Kurgu, “değişik zaman ve mekanlarda çekilmiş video bantları, belirli bir  kural 

içerisinde arka arkaya birleştirme işlemine, kurgu adı verilir.” biçiminde de açıklanabilir. 

(Yalçın, 1999: 88) 

Kurgu işlemi yapılırken çekimler gelişi güzel arka arkaya eklenmez, belirli 

kurallar izlenerek amaca en uygun şekilde kurgu yapılır. Bu kuralları şu şekilde 

açıklanabilir: 

i. Aynı açıdan, aynı açıya kurgu yapılmaz. 

ii. Aynı ölçekten, aynı ölçeğe kurgu yapılmaz. 

iii. Farklı hızlarda olan olaylar kurgulanmaz. 

Kurgunun yapılma sebeplerini şu şekilde açıklanabilir:  

i. Süre ayarlaması için, 

ii. Kamera ve çekim bozukluklarının giderilmesi için, 

iii. Zaman ve mekan devamlılığı için, 

iv. Farklı mekanlarda çekilmiş görüntülerin ardışık sıralanması için,  

v. Değişik görüntü efektlerinin eklenebilmesi için, 

vi. Görüntülerin teknik olarak ayarlanabilmesi için, Görsel etkiyi değiştirmek 

ve artırmak için (Durmaz, 2000: 78). 

Filmlerde kurgu, aslında film için her şeydir. Çünkü filmdeki çekilen parçalar 

kurgu yardımıyla bir araya getirilir ve filme anlam katar. Eğer film parçaları düzensiz bir 

şekilde çekilmişse bunlar kurguyla arka arkaya eklenerek düzenli bir şekle sokulur. 

Gereksiz ayrıntılar çıkarılabilir, sonradan görüntü eklenebilir. Çeşitli geçişler yardımıyla 

estetiksel ifade verilebilir. Kurgu zamanın anlamlı kullanılmasına olanak sağlar. 

Sinemada geçerli olan tüm bu kurallar televizyon program yapımında da geçerlidir 

(Jacobs, 1994: 41).  

Sürekli gelişen teknoloji, insan hayatını her yönde etkilemeye devam ederken, 

özellikle bazı sektörler bu değişimden nasibini fazlasıyla almaktadır. Bilgi teknolojileri 

konusundaki ilerlemeler sonucunda, hemen her yerde karşılaşılan bilgisayarlar, artık 

televizyon yayıncılığı alanında da iddialı bir şekilde boy göstermeye başlamıştır. Bunun 

sonucu olarak, klasik kurgu sistemleri yerini, non-linear kurgu sistemlerine bırakmaktadır. 
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Özellikle yayıncılık sektörünün olmazsa olmazı denilebilecek non-linear kurgu 

sistemleri, televizyon yapımlarında birçok kolaylığı beraberinde getirmiştir. Artık bir 

yapımda aylarca süren kurgu aşaması sadece günlerle sınırlandırılmaktadır. Bu hem 

emeğin tasarrufunu, hem estetiksel boyutun artmasını, hem de maddi kayıpların önüne 

geçilmesini sağlamaktadır.  

7. KURGUDA NOKTALAMA 

Kurgunun meydana gelmesi için, planların uzunluklarına ve içeriklerine göre 

birleştirilmeleri gerekir. Bu amaçla, yan yana getirilen planlar bir yandan yapıma belli bir 

tempo, katmakta, bir yandan da taşıdıkları görüntülerin temsil ettikleri kavramlar 

dolayısıyla ortaya yeni bir kavram koymaktadır. Bu işlemde iki planı birleştirme tarzının 

da büyük önemi vardır. Bir yapımın çeşitli parçalarının birleştirilmesi ya da ayrılması, 

yapımın “noktalamasını” meydana getirir (Onaran, 1999, 76) Bir çekimin, bir kamera 

hareketinin, bir notanın bile anlam yüklediği yapımda, kurguda geçişlerin de çok özel 

anlamları vardır.   

Geçiş, kurguyla yaratılan bir plandan diğerine doğru geçmedir. Geçişlere 

noktalama adı verilmektedir. 

Kurguda noktalama, yazıda olduğu gibi gelişigüzel yapılan bir çalışma değil, 

yapımın dramatik yapısından, kuruluşundan doğan bir zorunluluğun sonucudur. 

Noktalama hem filmin belli başlı bölümlerini belirtir; hem yer ve zamandaki 

değişiklikleri vurgular, hem de filmin ana ritmini, temposunu oluşturur. Filmin kolayca 

kavranması, akıcılığı noktalamanın yerli yerinde yapılmasıyla sağlanır (Özön, 1984:120). 

Bir yazının anlamının kolaylıkla kavranmasında noktalama imleri ne denli büyük 

bir rol oynuyorsa, filmde anlatılmak istenenin daha rahat, daha kolay anlaşabilmesinde de 

bu noktalama işlemleri aynı rolü oynar (Özön, 1984:83). 

Film gerçek zamanı yeniden düzenler. Ancak filmde, genellikle filmin amacı için 

yaratılmış zaman özgürce biçimlenir ve yoğrulabilir. Tiyatro sahnesi, geçen yılları on 

dakikalık bir araya ya da perdenin bir kez yükseliş ve alçalışı arasına sıkıştırılabilir. 

Ancak televizyon ve sinema basit ve daha dolaysız noktalama araçlarına sahiptir; 

kararma (fade out), açılma (fade in) yaklaşık saniyenin yarısı bir sürenin üzerinde 

istenilen bir hızda sahnenin giderek karanlığa gömülmesi ya da karanlıktan ortaya 

çıkmasıdır. Geçme (zincirleme) tüm bir sahnenin yeni bir sahne içinde yavaşça 
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karışmasını ifade eder. Silme (iteleme), bir sahne, diğer sahnenin gösterilmesi için silinir 

ya da parçalanır, yeni sahne yandan, yukarıdan ya da aşağıdan ekrana gelmeye başlar 

(Montagu, 1994: 160-161). 

Tüm bunlar zamanı kendince denetleyen örneklerdir. Açıklayıcı bir yapılanmanın 

başlıca gelenekleridir. Onların görevi, etkinin güçlendirilmesini ve düzeyini 

belirlemekten sanat iletişimi içinde bir form oluşturmaktan çok, tempoyu belirlemek, 

ritmi kontrol etmektir (Montagu, 1994: 161).  

Bir film perdede izlendiğinde temanın gelişimine koşut olarak ilk çekimden son 

çekime kadar sürekli ileri bir hareketle birbirlerini izleyen çekimler dizisi olarak görülür. 

Film kurgu yoluyla bu çekimleri birleştirerek bir olgudan bir diğerine, bir ortamdan bir 

başka ortama, bir zaman diliminden bir başka zaman dilimine atlayarak gelişir. 

Kurgunun, temanın gelişimini sağlamak ve aksiyonu ileriye doğru geliştirmek amacıyla 

gereksiz zaman dilimlerini atma işleminde çekimler arası geçiş yöntemleri önemli rol 

oynar. Geçişler, ileriye yönelik olabildiği gibi, geriye doğru da olabilir. Geriye doğru 

geçiş bir olayın hatırlanması ya da hayal, rüya gibi soyut olayların açıklanmasında 

kullanılır. (Demir, 1994: 56-57) 

Zaman atlamaları ileriye doğru olabildiği gibi öykü içinde gizli kalmış noktaları 

açıklamak, bilinçaltı tarafından algılanan olayları vermek yıllar önce olmuş olayları 

anlatmak amacıyla geriye, geçmiş zamana doğru da yapılabilir. Sözü edilen zamanda 

atlama türleri kesme ile olabildiği gibi, başka yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Ancak 

kesmeden farklı olarak, kararma, açılma, geçme, silme gibi yöntemlerle yapılan zaman 

atlamaları hem göze daha hoş gelir, hem de yumuşak bir ritimde olur. Yönetmen, 

çekimler arası geçiş yöntemleriyle zamanda atlamalar yaparak önemli anları ve öykünün 

gelişimine katkıda bulunacak olayları seçerken, diğer yandan da kurgu yoluyla zamanı 

daha kompleks şekilde işleyerek dramatik yoğunluğu yüksek gerilimli anlar yaratır 

(Demir, 1994: 58-59-60). 

Görüntülemeyle birlikte ortaya çıkan hareket, yapımın en küçük parçası olan 

farklı çekim ölçeği ve uzunluğuna sahip çekimlerin arka arkaya gelmesinden oluşan 

harekettir ve üçüncü hareket diye adlandırılır. Görüntüleme süreci açısından da üzerinde 

yoğunlaşılması gereken üçüncü harekettir. Üçüncü hareket, çekimlerin değişmesinden 

doğan bir harekettir. Çekimlerin, sahnelerin ve ayrımların değişmesi görüntü boyutunda 
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hem hareketin ilerlemesi, hem de hareketin görsel gelişmesi olarak hissedilir. Üçüncü 

hareket sadece çekimin kendisiyle değil, değişim anı, yani çekimden çekime değişimdeki 

görüntüsel geçişle oluşur. Çekimin değişim anında ortaya çıkan bu görüntüsel geçişler 

ekranın önemli estetik enerji öğelerinden birisidir. Görüntüsel geçişlerle sanatçı 

ekrandaki görüntüyü açıklar ve güçlendirir. İzleyicinin daha iyi görmesini, duygularını 

görüntü boyutunda yoğunlaştırmasını; konunun estetik enerjisini, ritmini ve aynı 

zamanda yapısal bütünlüğünü sağlar (Kılıç, 1995: 84). 

Hiç geçiş kullanılmayan bir film düşünüldüğünde filmin ne kadar sıkıcı, 

dayanılmaz olduğu tahmin edilebilir. Ama geçişlerle bir film zenginleştirilir, aksiyon ve 

ritim artırılır (Özön, 1984: 120). 

Kurguda kullanılan başlıca noktalamalar şunlardır:  

7.1. Kesme (Cut) 

Farklı zaman dilimlerini birbirleriyle birleştirmede en basit yöntem kesmedir. 

Basit anlamda ele alındığında çekimler arasında zamanda süreklilik sağladığı gerçek 

zamandaki sürekliliği koruduğu görülür. Bu tür bir yaklaşımda çekimler arasında zaman 

açısından hiçbir kopukluk yoktur. Aksiyon kesintisizce sürer. Daha farklı bir açıdan 

bakıldığında ise kesme, aksiyon gelişimine katkıda bulunmayan olguların atılmasında 

dolayısıyla zamanda kısaltma ya da zamanda atlama yapılmasında kullanılır. Zamanda 

atlama türünün ilki, bir zaman diliminin dışarıda bırakılmasıdır. Atlanılan bu zaman 

dilimi, algılanabileceği gibi ölçülebilir de. Atlamanın oluşu ve uzunluğu hem görüntüde, 

hem de seste az çok fark edilebilecek bir kesintiyle gösterilir. Zamanda bir kesinti ya da 

boşluğun varlığının sezinlenebilmesi mekansal sürekliliğin yeterince korunması ile 

sağlanır (Demir, 1994: 56-57). 

Bütün bunların yanında, ritim yaratmak için, eğretileme yaratmak için, yaşam 

gerçeğini bozmak için, gerilim yaratmak için, görsel şölen yaratmak için kesme yapılması 

gerekmektedir (Büker, 1991: 152). 

Kesmeler çekimlerin, sahnelerin ve ayrımların objektif ve subjektif zamanını 

belirlediğinden temanın ritmini ortaya çıkarır (Kılıç, 1995: 85). 

Kesme, mekan ve zaman değişimi yaparak etkiyi artırır ve ritmi sağlar (Yıldız, 

1997: 30). 
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Kesme yalnızca bir olayı kısaca anlatmak ya da uzun süren bir olayı belli bir 

noktada kesmek için kullanılmaz. Kesme ile bağlanan görüntüler görsel bir ritim 

yaratırlar. Filmin estetik değeri kesmenin oluşturduğu biçimden ötürüdür. Kısa çekimler 

hızlı kesmelerle birbirlerine bağlandıklarında son derece canlı bir anlatım ortaya çıkar. 

Hızlı kesmeler çok etkili bir ritim sağlarlar (Büker, 1991: 152). 

Başlangıçtan bu yana yönetmenler, kesmeyi çok değişik amaçlarla 

kullanmışlardır. Yönetmenler kesmeye sürekliliği sağlamak için başvururlar.  

Kesmeyle elde edilen sonuç hız’dır (Onaran, 1986: 84). 

7.2. Zincirleme (Mix) 

Bir görüntünün bitmeden, diğer görüntünün belirmesine “zincirleme” denir. 

Yapısı gereği, kesme ile kararma-açılmanın ortalama bir durumudur. Yumuşak bir 

geçiştir. Süresi az ya da çok olabilir. Aslında birbiriyle yakın ilintili planların 

bağlanmasında kullanılır. Bu tür geçiş, süreklilik ve ritim düzenlemek için zincirlemeyi 

mekan, zaman değişiminde köprü olarak kullanır (Belkaya, 2001: 96-97-98). 

Zincirleme, bir planın son görüntüleri zayıflarken, ondan sonra gelen planın ilk 

görüntüleri bu zayıf görüntülerin üzerinde belirmeye başlar (Kılıç’tan Akt. Can, 2005: 79)   

Zincirleme geçişler, en çok, filmlerde zamanın geçişini ya da çevrenin 

değişmesini gösteren sahnelerde kullanılır (Can, 2005: 79). 

Bu yöntemin de her şeyden önce ritmik bir anlamı vardır. Zincirleme ağır bir ritmi 

gerektirir, çok kez bir düşüncenin başka bir düşünceden doğuşunu taklit ederek geriye 

dönüşlerin anlatımında kullanılır (Pudovkin, 1995: 64). 

7.3. Kararma-Açılma (Fade In-Fade Out) 

Çoğu romanda bir bölüm bittiğinde, yeni bölüm yeni bir sayfa ile başlar. Ekranda 

ise görüntünün giderek kararması ve sonra açılarak ikinci görüntünün belirmesi şeklinde 

gerçekleşir. Genel olarak, bir filmin bölümleri, bu işlemle birbirinden ayrılır. Hızı 

düşüktür. Plandan plana sahneden sahneye geçiş uzun sürer. Bu geçişin uzun veya kısa 

oluşu, birbirine bağlanan bölümler arasında, olgu bakımından bir yakınlık, zaman 

bakımından bir yaklaşma varsa, kararma süresi azdır. Tersinde ise kararma süresi uzar. 

Açılma, kararmanın aksi işlemidir. Sahne karanlık başlar, beyaz perdede hiçbir görüntü 

göze çarpmaz, sonra yavaş yavaş aydınlanır ve görüntüler belirlenir. Eğer kararma ve 
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açılma, bir ayrımın sonuna gelmeden bir plandan diğerine geçerken yapılıyor ise, bir 

olayın ya da zamanın sonuna gelindiği, bir sürecin geçtiğini belirtir (Onaran, 1986: 84). 

Kararma her şeyden önce ritmik bir anlam taşır. Görüntülerin perdeden birdenbire 

kaybolmasının aksine bu görüntülerin seyircinin görüş alanından ağır ağır uzaklaşması 

seyircinin sahneden ağır ağır uzaklaşması gibidir. Genellikle bir ayrım, özellikle sahne 

ağır bir tempodaysa, kararmayla sona erdirilir.(Pudovkin, 1985: 62) 

Açılma, seyirciyi yeni bir çevre ve yeni bir harekete bilerek sokmayı anlatır. 

Açılma bir filme ya da ayrıma başlarken kullanılır. Hareketin genel ritmini belirlerken 

açılmanın hızı da belirtilmelidir (Pudovkin, 1985: 63). 

7.4. Silme (İteleme) 

Silme, ekranın herhangi bir yerinden (orta, sağ üst, sol üst, sağ alt, sol alt vb.) bir 

önceki görüntüyü düz, eğri, kırık vb. şekillerdeki çizgi ile silerek bir sonraki görüntünün 

belirmesidir. (Can, 2005: 82) Zincirleme daha çok aktüalite programlarında kullanılır. 

Perdedeki veya ekrandaki görüntülerin bir çizgiyle silinmesi, görüntülerin iki 

boyutluluğunu ön plana çıkardığı için silme çok tercih edilen bir noktalama türü değildir 

(Onaran, 1999: 78). 

Silme,  kararma-açılmaya göre daha dinamiktir. Tempoyu düşürmez, zincirlemede 

iyice yavaşlayan tempo, kararmayla dibe vurur. Oysa silme dinamiktir ve doruk 

noktalarını yakalar.  

7.5. Bindirme 

İki çekimin üst üste konması durumudur. Bindirmede birbiriyle hiç ilgisi olmayan 

nesneler yan yana gelebilir. Ayrıca iki çekim üst üste geldiğinde perspektif dolayısıyla 

üçüncü boyut yok olur. Bu durumda bindirmenin nesnel gerçekliği bozduğunu 

söyleyebiliriz. Bundan dolayı bindirme, gerçeküstü eğretilemeler yaratmak için çok 

uygundur. Film kahramanının duygularını, düşüncelerini göstermek için uygundur. 

Genellikle yönetmenler, kahramanın yüzünü yakın çekimle gösteririler. Bu yakın çekimin 

üzerine onların düşlerini bindirirler (Can, 2005: 81). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TELEVİZYON PROGRAM YAPIMLARINDA AYDINLATMA ve SES 

Televizyon yapımlarında dramatik öğe olarak kullanılan aydınlatma ve ses, çok 

önemli bir unsurdur. Bu bölümde, bu önemli öğeler açıklanmıştır.  

1. AYDINLATMA 

İnsanların ve yaşamlarını gündüz sürdüren hayvanların yaşamaları için ortam 

hazırlayan ışık, yaşamı ortaya çıkartan bir öğe olarak görsel algılamayı, mekana ve 

zamana uyumu sağlar. İnsan beyni, çevresinde gördüklerini, göz aracılığıyla çeşitli ışık 

sinyalleri olarak algılar. Bunlar, nesnelerin üzerine düşen ve nesnelerden göze yansıyan 

ışıklardır (Kılıç, 1995: 23).  

Doğada bulunan bir cismin görülebilmesi için, bu cismin ışık yayması veya bir 

ışığı yansıtması gereklidir. Kendiliğinden ışık yayan cisimlere  ışık kaynağı denir 

(Gökgöz, 1977: 23). 

Bir ressam için palet ve fırça ne ise; bir fotoğrafçı, bir film veya televizyon 

yönetmeni için aydınlatma odur. Ressam malzemesini ne kadar serbest ve yaratıcı bir 

şekilde kullanıyorsa yönetmen de malzemesini aynı şekilde kullanabilmeli ki yaptığı iş 

ona özgü olabilsin. İşte bu noktada aydınlatma en başta gelmektedir.  

Aydınlatma, nesneleri belirginleştirip keskinleştirerek onların özel bir şekilde 

görülmesini sağlar (Kılıç, 2002: 136). 

Görüntü düzenlemesinde nesneleri görünür kılmak için aydınlatma amacıyla 

yararlanılan ışık, kompozisyona derinlik vererek nesnelere başka bir anlam kazandıran ve 

bir sanat eserine dönüştüren en önemli faktördür. Kompozisyonda başarılı olmak için 

nesneleri yerleştirmek kadar aydınlatmak da önemlidir. Yani ışıklandırma doğru 

yapılmalıdır. Kompozisyonun dramatik yapısına uygun bir aydınlatma için ışık bilgisi 

kadar deneyim de gereklidir (Kars, 2003: 116). 

Aydınlatma, bir görüntü içindeki malzemeyi işleyen, giderek yerinde bir deyimle 

yoğuran etkili bir yapım öğesidir (Onaran, 1999: 37). 

Genellikle bir televizyon stüdyosuna ilk giren kişinin dikkatini çeken kullanılan 

aydınlatma kaynaklarının çokluğudur. Bu gereksinmeye verilebilecek en kısa kesin yanıt, 

kamera içindeki görüntü tüpünün, ışığa duyarlı olduğu ve elektronik bir görüntünün 
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sağlanabilmesi için, oyuncu ya da dekordan yansıyabilecek ışıkla ancak bir görüntünün 

sağlanabileceğidir (Kafalı, 1993: 107). 

Teknik yönden aydınlatma, televizyon kameralarının belirli bir seçiklik ve 

nitelikte görüntü vermesini sağlayacak yoğunluktaki ışığın sağlanması anlamına gelir. 

Bunun dışında, çeşitli ışık kaynaklarının başarılı bir düzenlemesiyle elde edilebilecek 

olanakları şu şekilde sıralanabilir. 

İki boyutlu televizyon ekranında üçüncü boyut duygusunun, derinliğin 

yaratılmasında kamera açıları, dekor ve diğer kompozisyon öğeleriyle birlikte 

aydınlatmanın önemli bir katkısı vardır. 

Bir sahnede izleyicinin dikkatinin belirli noktalara yöneltilmesinde aydınlatmadan 

da yararlanılır. Işık ve gölgelerden yararlanılarak sahnedeki önemli unsurlar 

vurgulanabilir veya gizlenebilir. 

Bir sahnenin atmosferinin sağlanmasında aydınlatmanın rolü çok önemlidir. 

Sabah, öğle, gece gibi, sahnelerin geçtiği, zaman duygusunun belirlenmesinde de 

aydınlatmadan yararlanılır. 

Hepsinin ötesinde, program yönetmeninin gösteriyle ilgili yaklaşımının 

aktarılmasında aydınlatma en önemli öğelerden birini oluşturur (Gökçe, 1997: 101-102). 

Aydınlatma, televizyon programının biçiminde ve kimliğinde o kadar önemlidir 

ki, kötü bir aydınlatma izleyici tarafından hemen fark edilir. Başarılı bir aydınlatma, 

doğal görüntü vermenin ilk koşuludur (Cereci, 2001: 77). 

Bir televizyon programında aydınlatmadaki temel ama. özetlenecek olursa:  

Televizyon aydınlatması yaparken, televizyon kamerasının gördüklerinin yeterli 

ışık seviyesinde aydınlanmış olmasını sağlamaktır. Kameranın cisimleri görebilmesi için 

belirli bir ölçüde ışık gereklidir. O halde teknik aydınlatmanın amacı, kamera ve 

kameraya bağlı elektronik donanımın, ölçülü, uygun, seçik ve belirli bir görüntü 

verebilmesi için yeterli yoğunlukta temel ışığın sağlanmasıdır (Kafalı, 1993: 108). 

Bunun yanında, televizyon ekranının genişlik ve yükseklik gibi iki boyutu 

olduğundan üçüncü boyut, yani derinlik aydınlatma ile sağlanır. Aydınlatma, görüntüde 

önemi vurgulanmak istenen objelerin ön plana çıkarılmasına yardımcı olur. Daha az 

önemi olan öğeleri de gizleyebilir. 
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İyi kullanılan aydınlatma, görüntüde derinliğin sağlanmasında çok önemli bir öğe 

olduğu gibi, cisimlerin biçimle ilgili özelliklerini de belirtir. Bir yüzeyin pürüzlü, düz, 

parlak vb. olup olmadığını belirli tonlarda ortaya koyar. İyi bir aydınlatma ile günün 

herhangi bir saatindeki ışık durumu yaratılabilir; gündüz, gece, akşam üzeri vb. (Çaplı, 

1996: 54). 

1.1. Aydınlatmanın Dramatik Öğe Olarak Kullanılması 

Aydınlatma üç açıdan da dramatik öğe olarak kullanılır: 

1.1.1. Nesnel Öğe Olarak Aydınlatma 

Televizyon ekranının yükseklik ve genişlik gibi yalnızca iki boyutu olduğundan, 

üçüncü boyut, yani derinlik, etkilemeler yoluyla elde edilir. Üç boyutlu cisimleri, onların 

yerlerini ve birbirleriyle olan bağıntılarını iyi bir biçimde belirtmek için uygun bir ışık 

gölge düzenlemesinin sağlanması gereklidir (Cereci, 2001: 77). 

Nesnel öğe olarak aydınlatma aynı zamanda önemli olan görüntüyü de ön plana 

çıkarır, daha az önemli olanları ise gözden saklayabilir.  

1.1.2. Öznel Öğe Olarak Aydınlatma 

Belirli bir etkinin en üst düzeyde doğmasını sağlamaya yönelik aydınlatmadır. 

Burada belirli bir aydınlatmanın izleyici üzerinde bırakacağı etki söz konusudur. Zaman 

ve mekanın belirtilmesi, özel durumların gerçekte olduğu gibi verilmesi gibi konuları 

içerir. Örneğin uzun gölgeler akşam üzerini, sert ve parlak ışıklı bir ortam çok güneşli 

açık havayı yansıtır (Kafalı, 1993: 109). 

1.1.3. Psikolojik Durumların Belirtilmesi 

Psikolojik bir ortamın yaratılmasında, aydınlatma, ana öğelerden bir tanesidir. 

Genellikle çok aydınlatılmış nesneler az aydınlatılmış nesnelerden daha çok dikkat çeker. 

Bu, film yapımcısına dramatik etkiyi insanlar ve nesneler arasında bölmek imkanını verir. 

Gölgeler ve karanlık, genellikle ürkütücü bir şey ile bağlantılıdır. Genel ve yumuşak bir 

aydınlık ise iyiliği akla getirir. İnsanların ve nesnelerin bir yandan ya da aşağıdan 

aydınlatılmaları güçlü gölgeler oluşturur ve bölünme, dengesizlik izlenimi yaratır (Kars, 

2003: 117). 

Sevinç, hüzün ve heyecan gibi duygular, uygun aydınlatma yöntemleriyle 
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belirtilir. Örneğin; göz düzeyi altından yapılan bir aydınlatmada, yüz çizgilerini 

olduğundan farklı gösteren korku verici bir görünüm elde edilir. 

Fotoğraf ya da film sanatında olduğu gibi, televizyonda da aydınlatma, düşünülen 

ve istenilen etkiyi verebilmek için kuşkusuz ki tek başına yeterli olamayacaktır. 

Görüntüde istenilen düzenlemenin eksiksiz sağlanabilmesi, tüm yapım öğelerinin bilinçli 

olarak bir amaç doğrultusunda bir araya getirilmesiyle mümkündür (Kafalı, 1993: 109).  

1.2. GENEL AYDINLATMA YÖNTEMLERİ 

Başlıca genel aydınlatma yöntemleri şunlardır: 

1.2.1. Temel Işık 

Stüdyonun veya çekim setinin her tarafının aydınlanmasını sağlayan ve belirli tek 

bir aydınlatma kaynağından gelmeyen, son derece dağınık bir aydınlatmadır (Cereci, 

2001: 80). 

Bir televizyon görüntüsünün teknik bakımdan başarılı olması için gereklidir. Ama 

bir televizyon programında anahtar ışık tek başına kullanıldığında dekorda veya 

oyuncularda gerekli vurgular yapılamaz. Nesnelere verilmek istenen üçüncü boyut elde 

edilemez veya oyuncuda vurgulanmak istenen dramatik yoğunluk başarılamaz. Bu 

sebepten dolayı yapılan çekim ekrana çok donuk bir şekilde yansır. Bundan dolayı zaman 

içinde temel ışık uygulamasına ek olarak alternatif yöntemler kullanılmaya başlanılmıştır.  

1.2.2. Anahtar Işık (Key Light) 

Bir cisim ya da yer üzerine yöneltilen doğrusal aydınlatmanın kaynağıdır. Bu ışık 

genel olarak cismin 45 derece üstüne doğru yerleştirilir. Aydınlatma ile elde edilmek 

istenen etki, her yapıma göre farklı olabileceği için, anahtar ışığın yerleştirilmesi gereken 

yatay ve dikey açıları kesin olarak vermek imkansızdır. Fakat genel olarak anahtar ışığın 

yatay açısı küçüldükçe yani cismin önüne doğru geldikçe, aydınlatılan cismin ön 

yüzündeki gölgeler kaybolacaktır (Çaplı, 1996: 57). 

Anahtar ışık, diğer aydınlatma kaynakları için referanstır. Dolgu ve geri ışıklarının 

yerleri ve şiddetleri, anahtar ışığın durumuna göre belirlenir.  
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1.2.3. Tepe Işığı 

Cismi dipten ayırmak ve hacmini ortaya çıkararak üç boyut kazanmasını sağlamak 

amacıyla cismin arkasından verilen ışıktır. Normal aydınlatmada yeri, cismin arkasında, 

45 derece kadar yukarısındadır. Bu açıyı sağlayabilmek için konunun dibe yakın biçimde 

yerleştirilmemesi gerekir. Anahtar ışığa eşit ya da ona yakın şiddetteki geri ışığı, cismi 

dipten ayırmaya en uygun olanıdır. Genellikle parlak cisimler, koyu cisimlerden daha az 

tepe ışığı gerektirirler (Gökçe, 1997: 105). 

Tepe ışığını sağlıklı kullanabilmek için konunun dekordan uzaklığı iyi 

hesaplanmalıdır. Çünkü dekora çok yakın bir konumlandırma yapılırsa tepe ışığı dik 

olarak konuyu aydınlatacağı için, tepeden konuya ışık sert düşecektir ve konunun gölgesi 

sert bir şekilde öne düşecektir. Bu da sağlıksız bir çekim demektir. 

1.2.4. Dolgu Işığı 

Anahtar ışık ve tepe ışığı nedeniyle ortaya çıkan koyu gölgelerin oranını düşüren, 

dağınık bir aydınlık veren aydınlatmadır (Cereci, 2001: 81). 

Dolgu ışığı, sert ışık kaynaklarının ürettiği keskin gölgeleri yok etmek maksadıyla 

kullanılan aydınlatma yöntemidir. 

Bunların yanında yumuşak aydınlatma kullanılması gereken yerlerde de dolgu 

ışığı kullanılır. Dolgu ışığı dağınık ışık kaynaklarıdır. 

1.2.5. Kameo Aydınlatma 

Özel bir aydınlatma yöntemi olarak kullanılır. Karanlık bir geri plan önünde 

sadece oyuncular aydınlatılır. Bütün kameo aydınlatması doğrusal olup, genellikle 

mercekli ışık kaynakları kullanılır. 

Kameo aydınlatma özellikle son zamanlarda çok yoğun olarak kullanılan bir 

yöntemdir. Belgesel röportajlarda, filmlerde gerilim sahnelerinde, müzik 

programlarında sıkça rastlanmaktadır. 

1.3. AYDINLATMANIN FARKLI ANLAMLARI 

Çalışmanın bu bölümünde temel aydınlatma yöntemleri ve aydınlatmanın bir 

televizyon yapımına kattığı dramatik etkilerden bahsedilmiştir. Aydınlatmanın dramatik 

etkilerini biraz daha ayrıntıya girerek anlatmak gerekirse; ekrana yansıtacağımız her 
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görüntünün, dolayısıyla aydınlatmanın da bir anlamı vardır. Bu anlamların en belirginleri 

şunlardır: 

Karanlık, insanlarda korku, kötülük ve bilinmezlik duygularını harekete geçirir. 

Sanatçılar, karanlığı bu bilinmezlik, korku ve kötülüğü ortaya koymakta kullanmışlardır. 

Aydınlık, genelde güvenlik, gerçek, doğruluk, neşe gibi duyguları harekete geçirir. 

Aydınlık ve karanlığın bu sembolik birlikteliği beraberinde, görüntü yönetmenlerinin 

onlara çeşitli anlamlar yükleyerek kullanmalarını da getirir. 

Örneğin, aşağıdan aydınlatılan bir yüz genellikle kötülüğü çağrıştırır. Işığın önüne 

konulan engeller, gölgeler yaratarak güvensizlik, korku gibi duyguların yaratılmasına 

yardımcı olur. 

Bir tepe ışığı, saçlar üzerinde haleler oluşturur ve uhrevi duyguların yaratılmasına 

yardımcı olur. Aşk sahneleri, yumuşak arka ışıklarla ve yumuşatıcı filtrelerle 

fotoğraflanır ve romantik bir hava yaratılmasına çalışılır (Algan, 1999: 110). 

2. SES 

Televizyonun radyo ve gazete gibi diğer kitle iletişim araçlarından üstünlüğü, hem 

görüntü; hem de sesin bir arada hedef kitleye iletilmesidir. Bu özelliğiyle televizyon, 

kuşkusuz hem radyodan, hem de gazeteden daha fazla rağbet görmektedir. 

Görüntü, beyne bilgiyi taşırken, ona yardım eden ses duygu yoluyla görüntünün 

anlamını, dramatik etkiyi pekiştirir. Haber bültenlerindeki kaza veya savaş haberleri sesli 

olarak, olay yerindeki insanların acı çeken çığlıkları, ambulans sirenleri, yardım 

görevlilerinin telaşlı sesleri verildiğinde ilgi çoğalacak, duygular işe karıştığından 

özdeşlik kurulması kolaylaşacaktır. 

Bir programın başarıya ulaşabilmesi, ses yönünden de kusursuz olmasıyla 

mümkündür. Mikrofonların, istenilen sesleri sağlıklı alabilmesi için gerekli düzenlemeler 

de ışıkların ve kameraların düzenlemesi kadar önemlidir. 

Televizyon programlarında ses üç şekilde kullanılmaktadır. İzleyiciye doğrudan 

doğruya bilgi aktaran sözler, olayın geçtiği mekana ait, o mekandaki nesnelerden gelen 

efekt olarak adlandırılan doğal sesler, olayı yorumlayan duygu ve düşünceleri hedefleyen 

müzik sesi olarak görüntüyü desteklemektedir (Kars, 2003: 131). Sesin televizyona 

yaptığı katkı, dramatik bir öğe olarak kullanım amacına göre şöyle açıklanabilir: 
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2.1. Doğal Ses 

Bilgiyi doğrudan doğruya aktaran, yalın ve düz bir yolla anlatılan konuşma 

sesleridir. Diyaloglar, anonslar, sunumlar vs. 

2.2. Yorumlayıcı Ses 

Konuyu dramatik açıdan güçlendirmek için duygu ve düşünce katan seslerdir. 

Gerilimli bir müzik, heyecanlı sahnelerde kalp atışını belirten vurgulamalar yorumlayıcı 

sese örnektir. 

2.3. Çevresel Ses 

Olayların geçtiği yeri belirleyen, mekanda bulunan nesnelerden gelen sesler 

olarak açıklanabilir. Sokağın gürültüsü, araç kornaları, motor sesleri, olayın sokakta 

geçtiğini betimlemektedir. 

2.4. Simgesel Ses 

Olay ya da konuyu mekan, zaman veya nesne açısından açıklayan sestir. Gün 

doğuşunu simgeleyen horoz ötüşü, yağmur yağdığını belirten gök gürültüsü, ölümü 

simgeleyen silah sesi, vb. 

2.5. Öykündürücü Ses 

Bir konuyu, bir kişiyi ya da nesneyi taklit eden seslerdir. 

Komedi programlarında sanatçının yaptığı komik hareketlerine eşlik eden müzik 

sesi öykündürücü sese örnektir. 

2.6. Özdeşleştirici Ses 

Bir program, konu kişi veya bir olayla özdeşleşen sesin duyulmasıyla aynı şeyi 

yeniden hatırlamak. Programların başlangıç ve bitiş müzikleri, program sırasında 

kullanılan efektler, vb. 

2.7. Özetleyici Ses 

Özetleyici ses, daha önce duyulan sesleri anımsatmak için kullanılan sesler. 

Program tanıtımları özetleyici sese bir örnektir. 

2.8. Birleştirici Ses 

Program içindeki sahne, olay ya da konular arasında bağlantı kurarak geçiş 
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sağlamak için kullanılan seslerdir. Program sinyal ve tanıtım müzikleri, geçiş müzikleri… 

2.9. Sıralayıcı Ses 

Konuyu dramatize etmek veya komikleştirmek için seslerin kurgu yoluyla birbiri 

ardına eklenmesi işlemidir. Bantların hızlı sarılmasıyla elde edilen, anlaşılamayan 

sesler…(Kılıç, 200: 66). 

Filmde izleyicilerin dikkatinin yoğunlaştığı bölümlerden biri de sestir. Sesle 

beraber görüntü öğesinin bulunması filmleri çekici kılan özelliğidir. Günlük hayatta da 

insanlar sese dikkat kesilirler. Sesin geldiği yöne doğru bakarak, sesin ne olduğu ya da 

hangi olaya ait olduğunu merak ederler.  

Göz, görüş alanı içinde bulunan her şeyi nasıl aynı seçicilikte görmüyor, sadece 

konsantre olunan nesneyi tam olarak net görüyorsa, benzer şekilde kulak da sadece 

duymak istenilen şeylere karşı bir yönelme gösterir. Yeni bir fiziksel hareket ya da 

zihinsel çaba olmadıkça bakılan nesnenin ve duyulan sesin dışındaki nesne ve seslerin 

bilinçli olarak farkına varılmaz. Dikkati çevredeki seslerden sadece bazılarına yöneltme, 

diğerlerin karşı bilinci kapatma işlemi, yönetmenin filmde sesi kullanma tarzına ışık 

tutar. İşte yönetmen, bilincin yaptığı gibi sahneye en etkili dramatik anlamı verebilmek 

için seste bir seçme işine girer. Anlatım açısından önemli sesi ya da sesleri 

güçlendirirken, diğerlerini çok düşük düzeyde tutar. Tüm bunların yanında yönetmen, 

sesi gerçekçi bir tarzda işleyebilmek için de ses ile görüntüyü birbiriyle eşler. Ses, 

görüntüyle eşlendiğinde, perdede sesi oluşturan kaynak görüldüğünde ses de işitilir. Bu 

eş zamanlı bir sestir. Eş zamanlı ses, sesin öyküdeki olaylarla ilgili görüntülerle aynı 

zamanda meydana gelme durumudur. Bu, izleme süresine bağlı olarak ses ile görüntünün 

bir uyumudur. Karakterler arasındaki konuşmaların çoğunluğu eş zamanlı sestir. 

Oyuncuların dudakları, sözcüklerin işitilme anı ile aynı zamanda hareket eder. Burada 

konuşmanın süresi, görüntünün perdedeki süresini belirlemede etkin bir rol oynar. Ancak, 

sesin görüntüye bu türden bir bağımlılığı onu filmde özgürce işleyemeyeceği anlamına 

gelmez. Filmde kimi zaman ses ve görüntü kaynakları arasında özgür bir ilişkinin varlığı 

da söz konusudur. Bu ilişki, sesin eş zamanlı sesten daha farklı bir tarzda bir zaman 

belirleyici olarak ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumda ses, görüntüdeki olaylarla 

ilgili değildir ve eş zamanlı olmayan ses diye tanımlanır. Eş zamanlı olmayan ses 

görüntüden önce ya da görüntüden sonra olabilir. Ses ile görüntü arasındaki bu ilişki 
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olayların gelişiminde zamanda atlama yapmaya olanak sağlar.(Demir, 1994: 54-55-56) 

Ses görüntüden öncedir. Bu uygulamada görüntü şimdiki zamandaki gelişimini 

sürdürürken, daha önce olmuş olaylarla ilgili sesler görüntüye eşlik eder. Ses, hem o 

olaylarla ilgili bilgiler verirken hem de zamanda atlamayı sağlar. Ses görüntüden 

ileridedir. Bu yöntemle görüntüler geçmiş zaman ile ilgiliyken ses gelecek zamandadır 

(Demir, 1994: 54-56). Bu doğrultuda, insan gözü, görsel çekimler dizisindeki içeriği 

kolayca algılama kapasitesine sahipken, kulak sesteki değişiklikleri aynı hızda 

algılayamaz.buna göre sesteki değişen ritim, görüntüdeki değişen hıza göre daha yavaş 

olmalıdır (Pudovkin, 1958: 196). 

Sesli filmde ritim sesle birleştirilerek önem ve çapraşıklık kazanmıştır. Ritmin ve 

sesin birleştirilmesi, izleyicinin dikkatinin daha da yoğunlaştırılmasını sağlar. İzleyici 

olayı daha yoğun bir şekilde hisseder (Pudovkin, 1995: 198). 

Gerçek yaşamda daima iki ritim vardır: Nesnel dünyanın ritmik akışı ile insanın 

bu dünyayı gözlemesindeki tempo ve ritim. Dünya baştan sona bir ritimdir, insan ise 

gözleri, kulakları ve daha küçük ölçüde de derisi ile bu dünyanın ancak bir parçasından 

izlenim alır. İnsanın algıladığı nesnel dünyanın ritmi değişmez bir tempoyla sürüp gittiği 

halde, izlenimlerinin temposu duygularının uyanış ve yatışışına göre değişir. İnsanın 

algılamasının yürüyüşü kurguyu andırır, bu algılamanın düzenlenişi buna uygun olarak 

gerek seste, gerekse görüntüdeki hızın değişmesine yol açar. Bundan dolayı sesli filmin, 

nesnel dünya ile insanın bu dünyayı algılamasının birlikte yansıtması mümkündür. 

Görüntü, dünyanın temposunu muhafaza ederken, ses kuşağı insanın algılamasındaki 

gidişin değişik ritmini izleyebilir ya da bunun tersi olabilir. Bu, ses ile görüntünün karşı 

sürümünün en basit ve açık biçimidir. (Pudovkin, 1995: 202-203) 

Sesin temposuna göre izleyicilerin duyguları da değişir. Hızlı tempolu bir ses 

heyecan yaratır. Ses düzeyinin ve perdesinin yükselmesi, temposunun artması çok 

heyecan verici bir etki yaratır.(Miller, 1993: 243)  

Sesin temposunun düşmesi, hızlı tempoda adeta yorulan izleyicinin dinlenmesine 

olanak tanır ve onu durgunluğa doğru iter.  

Film diyalogu sohbet tarzına daha yakındır. Ritim ve kullanılan sözcükler 

açısından da daha doğaldır. Tiyatroda diyalogların dinlendiği, filmde ise kulak misafiri 

olunduğu söylenebilir (Miller, 1993:216-217). 
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Diyalog hem karaktere hem de belirli bir andaki duygu ve heyecana uygun olmalı, 

bir ritme ve karaktere sahip olmalıdır (Miller, 1993: 217). 

Bir sesin ritmi hızına ve düzenliliğine göre tanımlanır. Bir filmin sesi yavaş ve 

düzensiz, hızlı ve düzenli olabilir. Açıkça müzik bir filmdeki farklı ritimlere sahip olabilir. 

Ayrıca ses efektleri de ritme göre değişebilir. Bir çok durumda, kurgulamanın, sahnelerdeki 

hareketin ve sesin ritmi ayrı ayrı değildir. Filmciler arasındaki muhtemelen en yaygın 

eğilim görsel ve işitsel ritimleri birbirine uydurmaktır. Bunun en belirgin örneği, bir 

müzikaldeki tipik bir dans sekansıdır. Bazen yönetmen, ses, kurgu ve görüntü ritimleri 

arasında bir uyumsuzluğu seçebilir. Bunu başarmanın yolu, sahne dışı ses kaynaklarını 

kullanarak sahne içinde bir başka şey göstermektir. Birçok büyük yönetmen görsellikle 

uyumsuz bir müzik kullanmıştır. Birçok filmde ritim yer yer değişim göstermektedir. 

Ritimdeki bir değişiklik, izleyicilerin beklentilerinde değişmeye neden olacaktır. 

Sinemada ve televizyonda müzik, çok seyrek bazı komediler dışında gerçek 

yaşamda yeri olmayan, gerçekçilik taşımayan, bu yüzden de filmi gerçek dışına sürükleyen 

bir öğedir. 

Müzik ve eğlence programlarının içeriğindeki işlevi bir yana bırakılsa bile, müzik 

unsuru hemen her yapımda önemli bir ağırlıkta yer alır.  

Bir yapımın jenerik müziği, hemen her programla ilgili olarak izleyicinin duyacağı ilk 

sestir. Jenerik müziği yapımın hem içeriği, hem ritmi, hem de konusu hakkında izleyicilere ip 

ucu verebilir. Bunun içindir ki yapımda jenerik müziği bütün yapımcılar için önemlidir. 

Müzik, yapısı bakımından sinemada ve televizyonda zaten günlük gerçekle ancak çok 

uzak ilişkisi bulunan bir olgudur. Müzik, görüntüleri pekiştirmek için kullanıldığına göre 

bunun görüntüleri bastırmayacak, görüntüde yer alanları betimleyecek, bunları yineleyip 

güçten düşürmeyecek, müziğin ritmine uydurmak için filmin ritmini zedelemeyecek yolda 

kullanılmalıdır. Deneyler, müziğin sinemadaki yerinin, ya görüntülerle organik, içten bir 

ilişki kurmakta ya da bunun çok daha çapraşık biçimi olan, görüntü ile müziğin çatışmasını 

yansıtan karşı sürüme başvurmakta olduğunu ortaya koymaktadır.(Özön, 1984: 96-97)      

Müzik gerçek bir ses yerine ikame olunmak üzere kullanıldığında, müzikle verilmek 

istenen tabanca sesi, patlama, ayak sesi vb. durumda gerçek ses yerine harekete bir müzik 

refakat etmektedir ve müzik yerini aldığı sesin ritmini verir. (Onaran, 1986: 54) 
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Müzik bütün her şeyiyle hem her bölümdeki aksiyonların genel ritmiyle, hem de 

kurgunun bütün incelikleriyle tam bir uyum içinde olmalıdır ve bunu da görüntü ile 

müzik arasındaki denkliği yakalamak için en ilkel yol olan vurguları koşutlayarak 

yapılmamalıdır, tam tersi kontrpuan yoluyla müziği görüntüyle organik olarak 

bütünleştirerek gerçekleştirilmelidir. Böyle bir beceri, film için beste yapacak bütün 

müzikçiler için mutlaka gereklidir (Eisenstein, 1999: 211). 

Müziğin yanında, yapımı dramatik olarak etkileyen diğer unsurlardan biri de 

efektlerdir. Günümüzde dijitalleşen yapım teknikleri bu konuda da yapımın içeriğini 

oldukça geliştirmiştir. Heyecanlı bir dizi filmin doruk noktasında kullanılan bir ses efekti 

oldukça etkili bir dramatik etki yaratabilmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN 85. BÖLÜMÜNÜN ÇEKİM TEKNİKLERİ 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

1. KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN KÜNYESİ 

Kurtlar Vadisi dizisi, 15 Ocak 2003’te Osman Sınav yönetiminde Sinegraph 

yapım şirketi tarafından “Türkiye’nin Karanlık ve Puslu Vadisi” fragmanlarıyla, “Bu Bir 

Mafya Dizisidir” sloganıyla  başladı. İki sezon Show Tv’de perşembe akşamları 

yayınlanan dizi, son sezon olan 2005’te Kanal D’ televizyonunda yayınlandı. Toplam 97 

bölümden oluşan dizi 29 Aralık Perşembe 2005 tarihinde sona erdi.  

Sezon ortasında yapımcılığını Pana Filmin, yönetmenliğini ise Serdar Akar’ın 

üstlendiği dizi filmin senaryosunu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener kaleme almış, konsept 

danışmanlığını da Soner Yalçın yapmıştır. 

Devlet-mafya ilişkilerinin yanı sıra kamuoyunu yakından ilgilendiren 

"gerçek"lerin de anlatıldığı Kurtlar Vadisi, sokaklardan başlayıp, belli bir hiyerarşik 

bütünlük içinde kademe kademe yükselen ve en tepede son derece etkili bir "konseye" 

dönüşerek ülkeyi avucuna almayı amaçlayan çok güçlü bir mafya örgütü ile, o örgütle 

mücadeleye soyunanların serüvenleri anlatılır. Bu hem toplumsal hem de bireysel 

yansımaları olan serüvendir. Efe Yakup Karahanlı olarak doğan, Ali Candan olarak 

büyüyen, daha sonra yüzünü ve tüm hayatını değiştiren Polat Alemdar, mafyayı 

çökertmek amacıyla girdiği yolda, birçok olayla başa çıkmak zorunda kalır ve en sonunda 

dünyayı yöneten yeraltı dünyasının baronları ile karşılaşır.   

Kurtlar Vadisi Operasyonu sona ererken Polat, sevdiklerinin, hayatının hesabını 

mahkemede vererek beraat eder.  

Yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi, 

yayınlandığı 4 sezon boyunca gündemden hiç düşmemesiyle ve izlenme rekorlarıyla Türk 

televizyon yayıncılığında bir ilk olmuştur. 

100’den fazla yeni karakter yaratan Kurtlar Vadisi, iki ünlü Hollywood yıldızı 

Sharon Stone ve Andy Garcia’yı da oyuncu kadrosuna katarak izleyicisine bir görsel 

şölenle veda etmiştir.  

Kurtlar Vadisi dizisinde oynayan ana karakterler ise şunlardır:  
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Polat Alemdar (Necati Şaşmaz): Kurtlar Konseyini çökertmek için derin devlet 

tarafından yüzü ve kimliği değiştirilmiştir. Önceleri Ali Candan olarak hayatını 

sürdürürken şimdi Konsey'in korkulu rüyası Polat Alemdar olmuştur. Vatanı uğruna canı 

gibi sevdiği ailesinden ve Elif'ten vazgeçmiştir. KGT kurumunun başı Aslan Akbey 

tarafından özel olarak yetiştirilen Polat Alemdar, Aslan Bey'in ölümüyle sarsılsa da kendi 

kurduğu ekiple mafyanın içine girmeyi başarmıştır. 

Memati (Gürkan Uygun): Annesi kendisini doğururken öldüğü için, babası ismini 

Arapça’da ölüm anlamına gelen Memati koyar. Çok ciddi ve acımasızdır. Çakır’ın 

ölümünün ardından, Polat Alemdar'ın korkusuz, ölüm saçan tetikçisi olmuştur. 

Güllü Erhan (Erhan Ufak): Seyfo Dayı’nın öz yeğenidir. Çok eğlenceli bir kişiliğe 

sahiptir. Dayısı onu mafyadan uzak tutmaya çalışsa da Güllü, Polat'ın ekibine girmeyi 

başarır. 

Abdülhey (Kenan Çoban): Aslan Bey ve KGT tarafından Polat’ı korumakla 

görevlendirilmiştir. Bir parkta çöpçü olarak Polat’ın karşısına çıkmasının ardından bir 

süre sonra Polat'ın sağ kolu olmuştur. 

Tuncay Kantarcı (Osman Wöber): Gümrük ve mal işleriyle ilgilenir. Kurtlar 

Konseyi’nin en yeni üyelerindendir. Aşırı titizdir. Hayattaki tek dostu Abidin’dir. 

İplikçi Nedim (İsmail İncekara): İsrailli bir faizcidir. Kurtlar Konseyi’ne Tuncay 

Kantarcı ile birlikte yeni katılmıştır. En büyük özelliği meraklı ve korkak olmasıdır. 

İplikçilikten yükseldiği için lakabı İplikçi olarak kalmıştır. Paradan ve ıhlamurdan asla 

vazgeçmez. 

Abidin Seferoğlu (Abidin Yerebakan): Tuncay Kantarcı’nın sağ koludur. 

Laz Ziya (İstemi Betil): Konseyin en yaşlı üyesidir. Konseyin silah işlerini 

yürütür. Baron ve Kılıç'tan sonra konseyin en güçlü adamıdır. 

Kılıç (Attila Olgaç): Kurtlar Konseyi’nde Baron’dan sonra gelmektedir. Baron’la 

dostlukları çok eskilere dayanır, ona sıkı sıkıya bağlıdır. Baron'dan sonraki en önemli 

mafya babasıdır. 

Nizamettin Güvenç (Adnan Biricik): Konsey’in hukuk işlerini yürütür. Baron'un 

ve konseyin avukatıdır. 
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Halo (Sönmez Atasoy): Halil İbrahim Kapar, en büyük uyuşturucu 

mafyalarındandır. 7 yıl önce öz kardeşinin ihbarıyla yakalanmış, ömür boyu hapse 

mahkum edilmiştir. Baron da, İbrahim de kendisini konseylerine katmak istemektedir. 

Polat, akıllardan çıkmayacak bir operasyonla kendisini hapisten kaçırmıştır. 

Nesrin Çakır (İpek Tenolcay): Kurtlar Konseyi üyesi silah kaçakçısı Ziya 

Yılmaz'ın büyük kızı, Süleyman Çakır'ın eşidir. Pusat ve Selvi adında iki çocuğu vardır. 

Elif Eylül (Özgü Namal): Ali Candan'ın nişanlısıdır. Aynı zamanda başarılı, hırslı 

ve gözü pek bir avukattır. Ali'nin ölümünün ardından uzun süre toparlanamamış, 

duyduğu şüphe üzerine Ali'nin mezarını açtırarak ölmediğini öğrenmiştir. Polat'la 

yakınlaşsa da Ali'ye olan sevgisi yüzünden yeni bir ilişkiye başlayamamaktadır. 

Ayşe Eylül (Hayat Olcay): Elif Eylül’ün annesidir. 

Eren Eylül (Kerem Fırtına): Elif Eylül’ün kardeşidir. 

Canan Çavan (Hande Kazanova): Elif'in en iyi dostu ve meslektaşıdır. 

Safiye Karahanlı (Begüm Kütük): Baron, Mehmet Karahanlı’nın kızıdır. Baron, 

oğlu Efe'nin kaçırılmasının ardından başına kötü bir şey gelmemesi için onu yurdışına 

göndermiştir. Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Safiye, annesinin hayatta olduğunu 

öğrenince onu iyileştirmek için mücadeleye başlamıştır. 

Deli Hikmet (Erdem Ergüney): Ali'nin en iyi dostudur. Küçük dükkanında TV 

tamir ederken bir yandan da ülkede olup bitenler üzerine ve Derin Devlet hakkında 

komplo teorileri üretmeye bayılan bir kişiliktir. Bu tür sivri çıkışlarından ötürü lakabı 

"Deli Hikmet" olup hayatında tek büyüğü Ömer Baba'dır. 

Nazife Candan (Serpil Tamur): Ömer Candan’ın karısı, Ali’nin üvey annesidir. 

Çok istedikleri halde hiç çocuk sahibi olamamışlar ve Ali’yi evlat edinmiş, bütün 

sevgilerini ona vermişlerdir. Ali’nin ölümüyle derinden sarsılır. 

Ömer Candan (Emin Olcay): Ali’nin üvey babasıdır. Müezzindir. Eşi Nazife ile 

birlikte mütevazı bir hayat sürmektedir. Aynı zamanda ufak bir atölyesi vardır, boş 

zamanlarında ebru sanatı ile ilgilenir. Yaşadığı her türlü olumsuzluğu hoşgörü ve 

teslimiyetle kabul etmeyi ilke edinen bir kişiliktir.(www.kurtlarvadisi.com) 
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Dizinin yapım ekibinden bazıları ise şunlardır: 

YAPIM: Pana Film 

YAPIMCI: Raci Saşmaz 

YÖNETMEN: Serdar Akar 

SENARYO: Raci Şaşmaz 

Bahadır Özdener 

KONSEPT DANIŞMANI: Soner Yalçın 

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Selahattin Sancaklı 

KURGU: Kemalettin Osmanlı 

GENEL KOORDİNATÖRÜ: Zübeyr Şaşmaz 

MÜZİK: Gökhan Kırdar 

Loopus 

2. KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZİ 

Çalışmanın IV. bölümünü oluşturan “Kurtlar Vadisi” dizisinin 85. bölümünün 

çekim teknikleri açısından incelenmesinde kullanılan yöntem, “görüntü analizi” 

yöntemidir. Dizinin 97 bölümü içerisinden kura ile seçilen 85. bölüm izlenerek, kamera 

açısı tipleri, çekim ölçekleri, kamera yüksekliği, kamera hareketleri, ses ve kurguda 

noktalama kullanımı ana başlıkları içerisinde ayrıntılı olarak incelenerek, tez çalışmasının 

kuramsal bölümüne uygun olarak dökümlendirilmiştir. 

Çıkarılan görüntü dökümü, görüntü analizi yönteminde, sahnelere bölünerek 

incelenmiştir. İncelenen kaynaklarda çekim, plan, sahne ve sekans terimleri farklı 

anlamlarda da kullanılabilmektedir. 

Ekrandaki yapımın en küçük parçası çekimdir. Yapımın bütün devinimi bu küçük 

görüntü parçalarının birlikteliğinden oluşur.  Çekimler ard arda gelerek sahneyi, sahneler 

de ayrımı oluşturur. Ayrımların birbiri ardına eklenerek elde edilen bütünsel yapı da 

yapımı oluşturur. (Kılıç, 1995, 79-83) 

Bir başka bakış açısı ise; çekim, tek bir kamera tarafından kesintisiz olarak filme 

alınan sürekli bir izlemeyi tanımlar. Sahne terimi ile oyunun oluşturulduğu yer ve dekor 
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tanımlanır. Bir sekans kendi başına bütünlük taşıyan sahne ya da çekim dizisidir 

(Mascelli, 2002: 15). 

Gürol Gökçeye göre ise, “çekim, “gösteriyi oluşturan en küçük birimdir. 

Çekimlerin ard arda sıralanmasından sahneler oluşur. Sahne, aynı kişiler arasında ve aynı 

dekor içerisinde geçen, bir yada daha çok çekimden oluşan görüntü dizisidir. Sahnelerin 

bir araya gelmesinden ayrımlar, ayrımların bir araya gelmesinden de bölümler oluşur” 

(Gökçe, 1997: 139). 

Bu görüşler ışığında uygulama bölümünde, çekim, sahne, ayrım ve bölüm 

hiyerarşisi göz önünde bulundurulmuştur.  

Bu doğrultuda elde edilen sahne dökümleri, yukarıda bahsedilen ana başlıklar 

altında incelenerek, kamera açısı tipleri, çekim ölçekleri, kamera yüksekliği, kamera 

hareketlerinin her kullanımında “+” ses ve kurguda noktalama kullanımı ana başlıkları 

içerisinde ise  sadece genel kullanımı “+” işaretiyle belirtilmiştir. Ayrıca sahne süreleri 

ve bir sahnede kullanılan çekim sayısı, sahne özetinin başında belirtilmiştir. 

KURTLAR VADİSİ/ 85. BÖLÜM 

SAHNE NUMARASI: 1        Sahne Süresi: 1’22’’        Çekim Sayısı: 5  

Mekan (İç-Gece) 

Soyut bir mekan, birçok bilgisayar var, yüzünü görmediğimiz, ya da tanımlayıcı hiçbir yerini görmediğimiz 

adam, bilgisayar üzerinde sesle oynuyor  POLAT (Ses): Neredesin Abdülhey? 

Adam bilgisayarda oynamaya başlar, Neredesin 

kalıbını alır parçalara böler, ses boğulur, hızlanır. POLAT (Ses): Abdülhey, Elif nerde?    

Adam bir daha oynar. POLAT (Ses): Abdülhey, Memati'ye söyle Elif’i 

bulsun...  

POLAT (Ses): Abdülhey ben tek başıma gideceğim 

siz  Memati'yle ofiste kalın! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   
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ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: ++ 

Göğüs Çekim: ++ 

Bel Çekim:  

Diz Çekim:  

Boy Çekim: + 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ   

Üst Çekim: + 

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): ++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: +  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:      

Özdeşleştirici Ses:     

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut):+ 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out): +  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne 5 çekimden oluşmakta ve 1 dakika 22 saniye 

sürmektedir. 5 çekimlik durağan bir sahne olmasına rağmen yapılan kamera hareketleri 

nedeniyle sahne süresi uzun olmuştur. Bu sahnede, ışık özel bir etki uyandırmak için 

neredeyse hiç kullanılmamıştır. Sadece bilgisayar monitörlerinin sağladığı ışık kaynağı 

mevcuttur. Bilgisayarı kullanan kişi tamamen silüet olarak görünmekte ve bu aydınlatma 

yöntemi karakterin hem kimliğini saklamakta, hem de öykünün bu sahnesine bir gizem 

katarak, izleyicide merak uyandırmaktadır. Sahneye ileriye doğru kaydırma hareketiyle 

başlanmış ve boy çekimden yakın çekime gelinmiştir. Yapılan pan hareketleri figüranın o 

an yaptığı işi takip amaçlı kullanılmıştır. 

SAHNE NUMARASI: 2        Sahne Süresi: 1’12’’        Çekim Sayısı: 15 

Tilki Andrei Mekan (İç-Gece) Tilki Andrei 

Tilki'nin elinde Polat’ın adamlarının fotoğrafları; Erhan, Nevzat, Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık... 
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Tek tek fotoğrafları önündeki masaya açmakta, bardağına votka doldurur, arkasına döner 

TİLKİ ANDREİ: (Rus) Özel bir şişe votka 

istiyorum, yarın için! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +++++++ 

Yakın Çekim: ++ 

Göğüs Çekim: ++++ 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim: ++     

Genel Çekim: 

Uzak Çekim:  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): 

 Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   
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Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:  

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:       

Simgesel Ses (Ses Efekti): 

Öykündürücü Ses:        

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnenin başlangıcında Tilki Andrei’nin planları 

çarpıcı olarak verilmek amacıyla yakın plan çekim kullanılmıştır. Işık Tilki Andrei’nin 

yüzüne üstten ve tek bir yönden vurmaktadır. Böylece Tilki Andrei’nin yüzünün çok az 

bir bölümü keskin hatlarla aydınlatılmaktadır. Bu aydınlatma yöntemiyle, Tilki 

Andrei’nin kötü bir karakterde olması nedeniyle, gizli bir şeyler planladığı anlatılmak 

istenmektedir. 
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SAHNE NUMARASI: 3        Sahne Süresi: 2’51’’        Çekim Sayısı: 37 

Polat Ofis-Oda (İç-Gece) Polat, Nesrin, Memati ve Abdülhey 

Nesrin Memati’nin ve Abdülhey’in  yanından geçer, 

tek başına olan Polat'ın odasına girer. Kapı kapanır.  

NESRİN: Babamı tutukladılar... 

   POLAT: Biliyorum Nesrin... 

                                         POLAT: Otursana... 

Nesrin ayaktadır, Polat karşısındaki koltuğu işaret eder. 

Nesrin otururken gayet sakin bir şekilde NESRİN: Nizamettin Beyi aradım ama ulaşamadım 

haber vermek için. 

POLAT: Haberi var Nesrin, şu an babanın 

yanındadır. 

Nesrin gayet sakin    NESRİN: Neler oluyor? 

POLAT: Baban yapılmayacak şey yaptı Nesrin? 

Beni, arkadaşlarını dostlarını, hatta 40 yılını sattı. Ben 

de bu hainlik fırsatını ona verdirmedim. Baban  içerde 

ve önümüzdeki 40 yıl da içerden çıkamayacak. 

Ölmeden.  

NESRİN: (Üzülerek) Bunu yapacağını biliyordum...  

Polat'a bakarak 

NESRİN: Aslında yapacağı da fazla bir şey yoktu 

Polat... 

Polat ne yapalım der gibi ellerini açarak  POLAT: Hayat... 

NESRİN: Senden bir şey rica edebilir miyim? 

POLAT: Tabii ki, her zaman. 

NESRİN: Babam, laz ziya, kendi doğrulan olan, hatta 

bu doğrulan çoğu zaman alçakça, haince, acımasızca 

olan bir adam...Belki bu hayatta onun ölmesini en çok 

isteyecek kişiyim. Annemi öldürdü, kız kardeşimi 

bana öldürttü, çocuğumun benden uzakta olmasına 

sebep oldu... Ama... 
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Duraklar, yutkunur                                                        NESRİN: Yine de bir ismi var, bir şerefi var... O’nun 

şerefiyle oynanmasına izin verme ne olur? 

Polat Nesrin'in elini tutar müşfikçe  POLAT: Buna hiç izin vermediğimi biliyorsun 

Nesrin... 

NESRİN: Biliyorum. 

POLAT: Elimden geleni yapanın... 

NESRİN: Sağol... 

POLAT: Bundan sonra babanın işlerinin kontrolü 

sana geçecek... Benim de senden isteğim, yine 

babanın şerefi için, işlerin usulünce tasfiyesinden 

sonra, buralardan gitmen! 

NESRİN: Pusat, Selvi? 

POLAT: Sen dediğimi yap Nesrin. Çocuklarınla  

beraber olacaksın! 

Nesrin'in gözleri parlar tebessüm eder. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: 

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: +++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bel Çekim: +++++ 

Diz Çekim:  

Boy Çekim: ++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:  
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KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma:  

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:  

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: +   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   
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KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne başlangıcı, oyuncu hareketini takip amaçlı nesnel 

kamera hareketiyle başlanmıştır. Bölüm içerisinde en uzun sahne olmasının sebebi 

diyalogların fazla olmasıdır. Yönetmen, özellikle diyalog sahnelerini görüş noktası 

kamera açısı tipi kullanarak ekrana yansıtmıştır. Geçen diyaloglar Laz Ziya hakkındadır. 

Bu konuya paralel olarak, Laz Ziya konusunu daha da güçlendirmek amacıyla “Asiye” 

türküsü özdeşleştirici ses olarak kullanılmıştır.  

SAHNE NUMARASI: 4          Sahne Süresi: 1’29’’ Çekim Sayısı: 23 

Emniyet-müdür odası (İç-Gece) Laz Ziya, Nizamettin 

Nizamettin ve Laz Ziya karşılıklı oturuyorlar. 

NİZAMETTİN: Bunu en son yapacak sendin Ziya 

Abi, neden böyle bir şey yaptın? 

LAZ ZİYA: Bunadık demek ki Nizamettin. 

NİZAMETTİN: Öyle bir şey demedim Ziya Abi? 

LAZ ZİYA: Ben buraya kendimi attım, canımı 

kurtardım... Gerisi sizin işiniz... 

NİZAMETTİN: Başka türlü de olabilirdi... 

LAZ ZİYA: Olamazdı... 

Nizamettin bakar ki adamın söyleyeceği bir şey yok, 

kendini toparlar Laz Ziya'nın gözlerine bakar.          NİZAMETTİN: Peki... 

NİZAMETTİN: Ben buraya Polat Alemdar 

tarafından gönderildim... Devlete verdiğiniz çanta 

kendisinde... 

LAZ ZİYA: Ondan bir şüphem yok... 

NİZAMETTİN: Sizin bu saatten sonra hiçbir şekilde 

konuşmanızı istemiyor... İsnad edilen suçlan 



 72 

üstlenmeniz ve O’nun haricinden tek bir kelime 

etmemeniz gerektiğini söylüyor... 

LAZ ZİYA: sen ne diyorsun? 

NİZAMETTİN: Bence de başka çıkar bir yol yok, 

burada olmanızı istemezdim ama burada en azından 

yaşamanızı, uzun yıllar yaşamanızı isterim... 

LAZ ZİYA: Nizamettin, rutubet elverdiğince susarız. 

Huzurlu, güvenli bir hayat istediğimi söyle baronuna... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: + 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: ++++++++ 

Bel Çekim: ++++++++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:   

Alt Çekim:   

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):   
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Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): + 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses:   

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses: +   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix): 

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, yukarıdan aşağıya tilt hareketiyle başlamıştır. 
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Sahne tamamıyla diyalog sahnelerinden oluşmaktadır. Diyalog sahneleri kullanıldığı için, 

bu sahnede de görüş noktası kamera açısı tipine ağırlık verilerek amors çekimler 

kullanılmıştır. Ses kullanımında ise özdeşleştirici ses yine Laz Ziya karakteri için 

kullanılmıştır.   

SAHNE NUMARASI: 5        Sahne Süresi: 1’01’’        Çekim Sayısı: 11 

Elif Şato (İç-Gece) Elif 

Elif tek başına TV seyrediyor, içki içiyor. 

Haberleri izliyor.  SPİKER: Yeraltı dünyasının ünlü ismi Ziya 

Yılmaz'ın organize suç örgütü kurmak, adam 

öldürmek, adam öldürmeye azmettirmek, şantaj tehdit, 

ihaleye fesat karıştırmak, silah kaçakçılığı yapmak 

iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi... Emniyet 

yetkilileri, operasyonun sadece Laz Ziya'ya mı yoksa 

tüm yeraltı dünyasına mı yapıldığına dair bilgi 

vermediler... 

Elif sinirlenerek televizyonu kapatır. 

ELİF: İnşallah Polat'ı da alırlar... Beklemek ne 

demekmiş öğrenir... 

Elif kadehine şarap doldururken 

ELİF: Bu geceni bana ayırır mısın? Ömrüm yalan 

dinlemekle mi nihayet bulacak? 

Elif kadehten bir yudum alırken 

ELİF: Beklemek zorunda değilim, kimseyi beklemek 

zorunda değilim! 

Elif ayağa kalkar, bir an başı döner ama kararlı adımlarla sonrasında odadan dışarı çıkar. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  +++ 

Görüş Noktası Kamera Açısı:  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +  
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Yakın Çekim: ++  

Göğüs Çekim: 

Bel Çekim: ++ 

Diz Çekim: ++ 

Boy Çekim: ++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan): 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma: + 

Yatay Kaydırma: ++ 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 
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Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses: +   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnede, hem akşam olması sebebiyle, hem de Elif’in 

ruh halinin karamsar olması sebebiyle loş bir aydınlatma tekniği kullanılmıştır. Boy 

çekimlerde ağırlıklı olarak nesnel kamera hareketi kullanılmaktadır. Kullanılan öznel 

kamera açısı tipi de Elif’in televizyon izlediğini ve dikkatinin yayınlanan haberde 

olduğunu vurgulamak amaçlı olduğu için anlamlı bir kullanımdır. 

SAHNE NUMARASI: 6       Sahne Süresi: 00’53        Çekim Sayısı: 9 

Elif bahçeye çıkar, üzerine mont alır yanına korumalardan birine… 

ELİF: Arabanın anahtarlarını ver... 

KORUMA: Yenge biz sizi emrettiğiniz yere 

götürelim... 

ELİF: Başlarım yengene... Ver anahtarları... 

ELİF: Abin çağırıyor! Tek başıma! 

Adam bir an kıza bakar inanmakla inanmamak 

arasında mecbur verir anahtarları, (birkaç arabanın 

anahtarı daha vardır, Elif onları da alır.)  ELİF: Siz burada kalacaksınız... 

Elif dışarı çıkarken    KORUMA: yenge... Yenge... 
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Elif kapıyı çarpıp çıkmadan, kendi kendine                ELİF: Yengenizin de sizin de. 

Kapıyı çarpar çıkar, en öndeki arabayı alır, diğer anahtarları arabanın ön sağ koltuğuna atar, çalıştırır 

gider, korumalardan biri geride telefonla bir yerleri aramaktadır! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: +++++ 

Bel Çekim: + 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   
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Dikey Kaydırma: + 

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses:+  

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti): + 

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahneye yine oyuncu takibi amaçlı pan hareketiyle 

başlanmış, diyalog sahnelerinde görüş noktası kamera açısı tipi kullanılmıştır. Bu 

sahnede Elif alkollü ve sinirlidir. Hareketleri sinirli olduğundan dolayı sert ve hızlıdır. Bu 

sahnede Elif’in yürüyüşünden bir çekimi öznel kamera açısı tipiyle verilmiş olsaydı, 

izleyici olayın içine daha fazla çekilir ve Elif’in ruh hali daha belirgin gösterilebilirdi. 
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SAHNE NUMARASI: 7        Sahne Süresi: 01’43’’        Çekim Sayısı: 35 

Erhan mekan (İç-Gece) Erhan, Nevzat Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık 

Erhan, Nevzat Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık 

bir masada oturuyorlar, normal müzik çalıyor.          

ERHAN: Arkadaşlar görev başında sayılacağımız   

için tabii ki meyve suyu içiyoruz... Ve ben meyve 

suyumu, yeni mekanımın başarısına kaldırmak 

istiyorum. 

Kadeh kaldırırken 

NEVZAT: Erhan cimrilik yapma Erhan, en azından 

sanatçılara açılan şampanyadan patlat ucuzundan...                                                   

ERHAN: Beni sinirlendirme Nevzat, köpüklü 

gazozumuz az önce bitmiştir... Burası pavyon değil, 

nezih bir club! 

SADIK:  Sosyeteyi göremedik Erhan?                

ERHAN: Bugün onlara kapalı olduğumuz söyledim...                                              

ERDOĞAN: Böyle olmaz ama Erhan, böyle olduktan 

sonra gider istediğimiz yerde eğlenirdik?         

ERHAN: Kapı orda Erdoğan bey! 

ADNAN: Yemek yok mu?                             

PÜRMÜZ: Havuç var havuç ye...  

Müzik değişir sahne çıkışına gözler döner.    ERHAN: Arkadaşlar eğer beğenirseniz, bu grupla 

uzun bir mukavele yapacağım... Dikkatle seyredin, 

salya sümük istemem! 

Kızlar tek tek çıkmaya, Adnan ağzı açık         ADNAN: ben havuç yemem! 

Adnan ağzı açık bakarken, Erhan hemen salatalığı 

çeker bardağından Adnan'ın ağzına sokar.   ERHAN: Havuç olmazsa hıyar ye! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:  
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ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: ++++++ 

Bel Çekim: +++++++++++++++++ 

Diz Çekim: ++++++ 

Boy Çekim: +++++++ 

Genel Çekim: + 

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ   

Üst Çekim:  

Alt Çekim:   

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: +  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: +  

Yorumlayıcı Ses:  

Çevresel Ses: +  

Simgesel Ses (Ses Efekti):  

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, devamında gelecek olaylar için başlangıç 

olmaktadır. Sahne içerisinde eğlence ortamı diyalogları ve dans gösterisi izleyicileri 

soluklandırmak ve eğlendirmek amaçlı kullanılmış, özellikle dans sahnesinde kısa 

çekimler kullanılmıştır. Bunun sebebi, müziğin ritmi ve olayın geçtiği barın dinamik 

yapısını vurgulamaktır.  

SAHNE NUMARASI: 8        Sahne Süresi: 01’02’’        Çekim Sayısı: 9 

Yol-araba (Dış-Gece) Elif 

Elif arabada,  seyir halinde, radyoda “acem kızı” 

türküsü çalmakta. Telefonu çalar, arayan Polat'tır. 

No tuşuna basar telefonunu kapatır.   ELİF: Hayır bu geceyi sana ayıramam, 

ayırmayacağım      
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KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  ++ 

Görüş Noktası Kamera Açısı:  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: ++  

Yakın Çekim: ++ 

Göğüs Çekim: ++ 

Bel Çekim: ++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim: ++ 

Uzak Çekim:  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim:   

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): ++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  
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KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: ++   

Yorumlayıcı Ses:  

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti): + 

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses:  

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade ın-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, genel plan çekimle başlamaktadır. Kullanılan 

öznel kamera açısı tipi, yol kenarına asılmış olan bir sinema afişini vurguluyor ve 

sonrasında Elif’in söylediği cümleyle anlamlı bir bütünlük kazanıyor. Kullanılan yakın 

plan çekimlerde de Elif’i arayanın Polat olduğunu vurgulamak maksatlı, diğer yakın 

çekim de Elif’le özdeşleştirilen “Elif dedim” türküsünün teypten çaldığını vurgulamak 

maksatlıdır. Böylece özdeşleştirici sesin doğal ses olarak kullanımı mümkün olmuştur.  
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SAHNE NUMARASI: 9        Sahne Süresi: 2’35’’        Çekim Sayısı: 47 

Erhan mekan (İç-Gece) Erhan, Nevzat, Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık 

Kızlar dans ediyorlar masaların arasında, karakterlerin 

aklını başından alıyorlar, müziğin temposuna göre 

alkışlıyorlar.                 NEVZAT: Erhan bunları istiyorum Erhan... 

ERHAN: Ağzını topla Nevzat, beni sinirlendirme. 

NEVZAT: Erhan yanlış anladın Erhan, arkadaş 

arkadaşa yapar böyle şeyler, sadece bana değil 

hepimize birden Erhan. 

ERHAN: Oğlum Nevzat, yıllarca çürük domates 

 yeşimsin, şimdi gelmiş tutturmuşsun ben kivi 

 yiyeceğim diye... 

NEVZAT: Hepimiz kivi gibi olduk Erhan. 

ERHAN: Kapat lan gözlerini yoksa attırırım dışarı... 

NEVZAT: Tamam Erhan ayıp oluyor. 

Hepsi birden kızlara bakıyor, kızlardan biri Erhan'ın yanına gelir, Erhan'ın yanağına dokunur, Erhan 

gülümser, yakasındaki gülünü çıkarır kıza verir, kız gülü alır Erhan’ı Öper gider... 

      SADIK: Oh götür... 

ERDOĞAN: Helal olsun. 

PÜRMÜZ: Patron adam. 

ADNAN: Ben hıyar da yemem! 

NEVZAT: Kendine Müslüman adamsın Erhan, 

tanıdık seni. 

Erhan garsonlardan birine döner                                     ERHAN: Oğlum bir gül, bir paspas getir, 

buralar hep salya oldu! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++++++ 
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ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: +++++++++++++++ 

Bel Çekim: ++++++++++++++++ 

Diz Çekim: ++++ 

Boy Çekim:  ++++++++++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim: +  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: +  

Yorumlayıcı Ses:  

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):  

Öykündürücü Ses: + 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sağa doğru pan hareketi sahnedeki oyuncuların tamamını 

daha yakından gösterebilmek için bel çekimde yapılmıştır. 

Bu sahnede yönetmen oyuncuların arasından içki bardağından amors çekimlerle 

dansçı kızları, dansçı kızların arkasından amors çekimlerle oyuncuları vererek iki grup 

arasında bağlantı kurmaya çalışmış, ilerleyen sahnelerde de bu bağlantının ayrıntılarını 

vermiştir. Sahnenin uzun tutulmasının sebebi, hem daha sonraki sahneler için izleyiciyi 

merakta bırakmak, hem de bu sahnenin öncesinde ve sonrasındaki gerilimli sahneleri göz 

önündü bulundurarak, izleyiciyi bir anlamda dinlendirmektir. Ayrıca, görüş noktası 

kamera açıları ilk defa diyalog amaçlı sahneleri değil de; dans sahnelerini göstermek 

amaçlı kullanılmıştır.  
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SAHNE NUMARASI: 10        Sahne Süresi: 1’46’’        Çekim Sayısı: 23 

Yol-Çevirme (Dış-Gece) Elif 

Elif seyir halindeyken Elif dedim be dedim türküsü 

çalar, Elif şarkının bir kısmına katılır.  ELİF: Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim 

derdim! 

İlerde çevirme vardır...    ELİF: Offf nereden çıktı bu ya... 

Polis elife işaret eder sağa çek diye... Elif sağa çeker 

durur, polis camın önünde durur.    POLİS: İyi akşamlar... 

ELİF: İyi akşamlar... 

POLİS: Ehliyet ve ruhsat lütfen... 

ELİF: Arama izniniz var mı? 

POLİS: Var efendim, iznimiz olmasa ehliyet ve 

ruhsat soramıyoruz... 

Polis arama iznini uzatır, Elif okurken…                  POLİS: Alkol muayenesi de yapacağız 

hanımefendi... 

ELİF: Ben avukatım... 

POLİS: Alkol muayenesi yaptırmanıza engel mi? 

ELİF: Değil ama biraz alkollüyüm, evim yakında... 

POLİS: Herkesin evi yakın da hanımefendi, canınız 

daha önemli değil mi? 

ELİF: Size ne benim canımdan? 

POLİS: Lütfen arabadan iner misiniz avukat hanım, 

işlem yapıp sizi evinize kadar bırakalım... 

ELİF: Hiçbir yere inmiyorum, işlem de yapmıyorum! 

Nöbetçi savcıyı çağırın... 

POLİS: Elif Hanım, ayıp oluyor... Siz böyle 

yaparsanız, Sadece evinize kadar bırakacağız! 

Elif artık utanır bir şey demez...  

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++ 
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Öznel Kamera Açısı:  ++ 

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: ++ 

Yakın Çekim: ++ 

Göğüs Çekim: ++ 

Bel Çekim: ++++++++++++ 

Diz Çekim: ++ 

Boy Çekim: +  

Genel Çekim: +++  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   
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Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: +  

Yorumlayıcı Ses: +  

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):  

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: + 

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnenin son çekiminde diğer sahneye geçişi belirten 

birleştirici ses kullanımı var. 

SAHNE NUMARASI: 11        Sahne Süresi: 1’41’’        Çekim Sayısı: 26 

Nizamettin Ofis (İç-Gece) Nizamettin, Samuel 

Nizamettin,  Samuel'e arkası dönük, viski hazırlıyor. SAMUEL: Ben Ahıskalı'yı ve ekibini öldürmesine bir 

şey demiyorum Nizamettin... Ama şehrin ortasında 

güpegündüz, bir binayı öyle tarayamazsın, tararsan da 

bunun altından kalkamazsın! 

NİZAMETTİN: Bizim işimiz ne? O dağıtacak biz 

toplayacağız 

    SAMUEL: Bu sefer ki başka Nizamettin? 
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NİZAMETTİN: Hepimizi neyden kurtardığını biliyor 

musun? 

SAMUEL: Laz ziya mı? 

NİZAMETTİN: Evet... 

SAMUEL: Gelirken öğrendim, o adam çıldırdı mı? 

NİZAMETTİN: Daha ne konuşuyorsun Samuel, 

hepimiz uyuyorduk ve eğer Polat Alemdar uyanık 

olmasa daha fenası hepimiz içerdeydik! 

SAMUEL: Peki nasıl yapmış bunu? 

NİZAMETTİN: Ne önemi var Samuel? 

SAMUEL: Bak Nizamettin, Polat Alemdar'ın 

arkasında türlü türlü işler var. 

NİZAMETTİN: Ne gibi? 

SAMUEL: Öğreneceğim, hepsini öğreneceğim... Bir 

kaynaktan haber bekliyorum, büyük ihtimalle yarın 

gelecek... Ve Polat Alemdar'ın baron seçilmesinin 

altından kimse kalkamayacak! 

NİZAMETTİN: Samuel! 

Samuel durur, Nizamettin net ama serttir. 

 NİZAMETTİN: Laz Ziya hadi yaşlandı? Sana ne 

oldu? Tekrar söylüyorum, kulaklarım aç beni dinle... 

Bu işten vazgeç yoksa seni ben bile kurtaramam! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: + 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: ++++++++++++++++++++++++++ 
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Bel Çekim: 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +  

Genel Çekim: + 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out: 

SES 

Doğal Ses: +  

Yorumlayıcı Ses: 

Çevresel Ses:  

Simgesel Ses (Ses Efekti):  
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Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Yönetmen bu sahne başlangıcında, dizinin genelinde 

yaptığı gibi, nesnel kamera hareketi kullanmış, diyalog sahnelerinin olduğu ilk çekim 

haricinde görüş noktası kamera açısı tipini kullanmayı uygun görmüştür. Bu uygulama ile 

sadece diyalogları ön plana çıkarmış ama; araya nesnel kamera açısıyla boy plan çekimler 

konulmuş olsaydı daha uygun olabilirdi. Aynı zamanda diğer sahnenin sonunda 

kullanılan ses bu sahnenin ilk çekiminde de devam etmiş ve böylece müzik kullanımıyla 

sahneler arası bağlantı kurulmuştur. Işık kullanımı açısından da, hem gece olduğu için, 

hem de işlenen konu gizemli olduğu için mekan tam aydınlatılmamış, daha karanlık bir 

ortam olmasına dikkat edilmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 12       Sahne Süresi: 1’06’’        Çekim Sayısı: 11 

Baron ev (İç-Gece) Safiye 

Safiye, Fox ile chat yapar…   FOX: Senin için sevindim.. 

MONALISA: Vakıf vakıf dedin bak girdim vakıf 

işine. Görüyor musun ne söz dinleyen uslu bir kızım 

FOX: Zengin, uslu, çirkin olmayan bir kadın... 

Sindrella olmasın adın? 

Safiye gülümser…                                       SAFİYE: Tabii Sindrella’yım, sen de eşini arayan 

prens! 
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MONALISA: Sen kimsin ben Sindrella isem? 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++ 

Öznel Kamera Açısı: ++++ 

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +++++  

Yakın Çekim: ++ 

Göğüs Çekim: + 

Bel Çekim: ++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: + 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ   

Üst Çekim:   

Alt Çekim:   

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): + 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma:   
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Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:  

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix): 

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Yönetmen, genelde olduğu gibi bu sahne başlangıcında da 

kamera hareketini tercih etmiş, pan ve tilt kullanımıyla, sağ aşağıdan sol yukarıya doğru 

bir hareketle sahne girişini gerçekleştirmiş, ama boy plan çekim kullanmak yerine ayrıntı 

çekimle başlamıştır. Yönetmen seyircinin sıkılmasını engellemek için, sürekli cut geçişler 

yerine yakın plan dan sola pan ve zoom outla açı değişimini sağlamıştır. Bu uygulamayla 

da kare atlamalarını engellemiştir, sahne geçişinde yine birleştirici ses kullanılmıştır. 
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SAHNE NUMARASI: 13 Sahne Süresi: 00’06’’ Çekim Sayısı: 2  

Mekan (İç-Gece) 

Bilgisayar iş başında Fox adına bir şeyler yollar.      FOX: Benim kim olduğumu çok yakında 

öğreneceksin...                                                                       

        İstersen prensim istersen... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +  

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: 

Bel Çekim: 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: + 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  
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KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out: 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:  

Simgesel Ses (Ses Efekti):  

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +   

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: İki çekimlik bir sahnedir. Bu sahnenin amacı, Safiye ile 

mesajlaşan kişinin bilgisayarda ses montajı yapan kişiyle aynı olduğunu izleyiciye 

göstermektir.   
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SAHNE NUMARASI: 14   Sahne Süresi: 02’01’’ Çekim Sayısı: 24 

Baron ev (İç-Gece) Kılıç, Nergiz Karahanlı 

Nergiz'in başı ağrıyor, çekmecelerde ağrı kesici aramakta; eli titremekte... Kılıç odadan içeri girer, önce 

sesini çıkarmaz kadını izler, kadın eli titreyerek hapını bulur, eli titreyerek suyla beraber içer, suyu içerken 

Kılıç'ı fark eder.           

      KILIÇ: Sen iyi misin? 

NERGİZ: İyiyim... 

Kılıç yaklaşır yanına, kadın terlemekte            KILIÇ: Kendim iyi hissetmiyorsan doktor 

çağırayım... 

NERGİZ: Yok bir şeyim yok... herhalde havadan... 

Kılıç oturur.                                                       KILIÇ: Benim de içimde bir sıkıntı var. 

NERGİZ: Ne oldu, bir şey mi oldu? 

KILIÇ: Yok, olan bir şey yok... 

Kadına bakar tebessüm eder.                            KILIÇ: Belki emeklilikten zorlanıyorum. 

Kadın da zorlanarak da olsa tebessüm eder.    NERGİZ: Ne emekliliği? 

KILIÇ: Aslında süper emeklilik... Polat bizi süper 

emekli etti, parayı verdi, dinlen dedi... 

NERGİZ: Uzun yıllar boyunca yorulmuştun, bence 

dinlenmenin tadını çıkar... 

KILIÇ: Öyle yapıyorum... 

Kılıç kadına bakmadan…  KILIÇ: İyi ki varsınız... Hiç değilse kendimi yalnız 

hissetmiyorum! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: 
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Göğüs Çekim: +++++++++++++++++ 

Bel Çekim: ++ 

Diz Çekim: ++ 

Boy Çekim: +++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ  

Üst Çekim:  

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma:  

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out: + 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 
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Simgesel Ses (Ses Efekti): 

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses:        

Birleştirici Ses:        

Sıralayıcı Ses :       

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnede pan hareketleri oyuncu takibi üzerine 

yoğunlaşmış. Bu daha fazla açıya gerek duymadan karakterleri takip etme kolaylığı 

sağlamıştır. Bu sahnede, diğer diyalog sahnelerin aksine nesnel kamera açısı tipi 

yoğunlukta kullanılmış, görüş noktası kamera açısı tipine iki kez verilmiştir.  

SAHNE NUMARASI: 15        Sahne Süresi: 01’20’’       Çekim Sayısı: 16 

Elif şato önü (Dış-Gece) Elif, Polat 

Polis arabası ve arkasındaki elifin arabası şatonun önünde durur... Elif polis arabasından inerken, 

polislerden biri elifin arabasından iner, Elif polise biraz ters davranır. 

ELİF: İyi geceler... 

Polis arabaya biner, korumalardan biri dış kapıyı açar, 

elif evden içeri girer... Merdivenlerden 

çıkarken korumaya,    ELİF: Arabaların anahtarları arabada. 

Adama bakmaz, yalpalayarak merdivenlerden çıkıyor, 

bir ara düşecek gibi olur, tökezler.   ELİF: Sarhoş mu oldum nedir? 

Kafasını kaldırır bakar ki evin kapısının önünde. 

Elleri arkasında Polat bekliyor, kaşları çatılmış, 
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Elif mırıldanarak     ELİF: Polis arabasını gördü mü acaba? 

Sonra Polat'a döner,                          ELİF: Geceni bana ayırdığın için teşekkür ederim 

Polat Alemdar... 

POLAT: Sen ne yaptığını zannediyorsun... 

Elif Polat'ın yanına gelmiştir bağırarak  ELİF: Asıl sen ne yaptığını zannediyorsun, beni 

buraya hapsedip... 

POLAT: Bağırma, gir içeri... 

Elif’i adeta sokar içeri kapıyı kapatır! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: 

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: ++++ 

Bel Çekim: ++++ 

Diz Çekim: +++ 

Boy Çekim: ++++ 

Genel Çekim: + 

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ  

Üst Çekim: ++++ 

Alt Çekim: ++ 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 
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Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma:  

Yatay Kaydırma: 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:      

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):     

Öykündürücü Ses:       

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, yönetmenin, olağan dış çekimlerdeki tarzını 
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ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Nesne ya da oyuncu takibi ile sahne başlamakta, nesnel 

kamera hareketi ile oyuncunun hareketlerine yer verilmekte ve diyalog çekimlerinde 

görüş noktası kamera açısı tipi kullanılmaktadır.  

SAHNE NUMARASI: 16        Sahne Süresi:01’31’’      Çekim Sayısı: 27 

Erhan mekan (İç-Gece) Erhan, Nevzat, Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık 

Kızlar şovlarını bir süre daha sürdürdükten sonra bitirirler, Karakterler hararetle alkışlarlar. Kızlar selam 

verir giderler...     ERHAN: Eveeeeeet, harç bitti inşaat paydos 

arkadaşlar... Tuvalete kadar gidiyorum, döndüğümde 

siz de gidiyorsunuz... 

NEVZAT: Gidelim Erhan... Müzik tuttu beni, kafam 

çın çın çın... 

ERHAN: Kafan basmaz senin böyle işlere gülüm... 

Erhan tuvalete doğru yürürken,   NEVZAT: Kimse bakmasın, arkadan bakar şimdi, 

helaya girsin, kızları ayarlarım ben baboş, bak beni 

satmak yok! 

ADNAN: Kızları dürümcüye mi götürsek Nevzat! 

Erhan birden döner bakar, kimse bakmıyordur. ERHAN: Allah’ım şunlardan kazasız belasız bir 

kurtulsam... 

Tuvalete girer... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: +++++ 

Bel Çekim: +++++++++++ 

Diz Çekim: +++ 
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Boy Çekim: +++++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim: ++ 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:       

Yatay Kaydırma:     

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:  

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:       

Özdeşleştirici Ses:   
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Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses: 

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, diğer bar sahnelerinin devamı olarak ekrana 

gelmektedir. Dans çekimlerinde yine ritmik kurgu mantığı izlenmiş, oyuncu 

hareketlerinde kamera takibi mevcut olup, diyalog sahnelerinde görüş noktası kamera 

açısı tipi kullanılmıştır. Ayrıca bazı dans çekimlerinde alt açılı çekim kullanılmıştır.  

SAHNE NUMARASI: 17       Sahne Süresi: 00’30’’       Çekim Sayısı: 7 

Erhan mekan-tuvalet (İç-Gece) Erhan 

Erhan, tuvalet kapısının kolunu çevirir. ERHAN: İzzettin şu hijyene verdiğin önemi, revü 

kızlarına versen ya,  hepsi bizimkilerin gözünün içine 

bakıyordu. Şerefsizler, patron bir tane, pasta daima 

patrona! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı:  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: 

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: ++ 

Bel Çekim: ++  
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Diz Çekim:   

Boy Çekim: ++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ   

Üst Çekim: ++ 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out: 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   
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Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:       

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnedeki üst açı mekanın darlığından dolayı 

rutinleşen çekim açılarına bir açılım sağlamak ve izleyiciye daha fazla görüş olanağı 

sağlamak için kullanılmıştır. 

SAHNE NUMARASI: 18       Sahne Süresi: 03’12’’       Çekim Sayısı: 41 

Elif şato (İç-Gece) Elif, Polat 

Polat, Elif’in başını suyun altına tutmuş. Elif tekmelemeye izin vermemeye çalışıyor ama Polat başarılı, 

arada bir kafasını kaldırır.    POLAT: Bir daha içki içicen mi? 

ELİF: Sana mı soracağım, istediğimi içerim. İstersem 

zehir içerim. Sen kimsin ya. 

POLAT: Bağırma ses tellerin kopacak! 

Yine Elif’in başını suya sokar.               POLAT: Ayıldın mı? Soğuk su bütün hücrelerini 

diriltti mi, aklın başına geldi mi? 

Elif’in kafasını sudan çıkarır.  ELİF: Ev benim değil mi ister bağırırım ister 

çağırırım... Bırak beni... 

POLAT: Sabahtan akşama kadar burada oturup içki 

içeceğine kendine insanlara faydalı bir şeyler yap! 

Bıraksam ne olacak Suelin? 

ELİF: Ben Suelin’sam sen de Ceyar’sın... geleceğim 

diyorsun gelmiyorsun, ayıp ya! 

Polat Elif’in kafasını tekrar suya sokar.  POLAT: Yok sen daha ayılmadım... 
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 POLAT: Kimse sormuyor insanlar niye Ceyar oluyor 

diye... 

Elif’in kafasını kaldırır, elif sinirli ama ağlıyor. ELİF: Canımı yaktın işte, beni ağlattın mutlu oldun 

mu? Şimdi ne yapacaksın, ağlıyorum diye gideceksin 

değil mi, git, seni burada isteyen yok! 

POLAT: Elif... 

Polat üzülür o anda Elif’in yüzünü tutmaya çalışır  

Elif çıkar ıslak saçlarla oturma odasına kanepenin 

üstüne kapanır. ELİF: Seni istemiyorum, hiç kimseyi istemiyorum, 

kimse beni sevmiyor... 

Polat, elinde havluyla odaya girer, oturacağı sırada, ELİF: Git başımdan, seni istemiyorum. Ali'yi 

istiyorum ben... 

Elif, Ali diyerek ağlamaya başlar, Polat iyice allak bullak olur, havluyu kanepenin kenarına koyar, odadan 

çıkar! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:    

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: +++++++++++ 

Göğüs Çekim: ++++++++++++++++++ 

Bel Çekim: +++ 

Diz Çekim: + 

Boy Çekim: +++++++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   
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KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:   

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: + 

Zoom Out: 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: +  

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:  

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses: 
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KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +  

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne başlangıcı mekan darlığından dolayı kamera 

hareketiyle başlanmamıştır. Boy çekimle başlamıştır. Ağırlıklı olarak nesnel kamera açısı 

tipi kullanılmış, yakın çekimlere ve göğüs çekimlerine ağırlık verilmiştir. Kullanılan 

yorumlayıcı ses, komikliği çağrıştıran bir müzik olup, bu sahnede kavgayla birlikte 

eğlenceli bir olayın işlendiği, müzikle vurgulanmaktadır. Sahne sonuna doğru ise olayın 

dramatize edilmesi için müzik değişmiş, gergin ve duygusal bir müzik kullanılmıştır. 

SAHNE NUMARASI: 19       Sahne Süresi: 00’37’’        Çekim Sayısı: 11 

Erhan mekan (İç-Gece) Erhan 

Erhan masada otururken, İzzettin elinde raporlarla gelir. 

ERHAN: Beni niye beklemeden gittiler İzzettin? 

İZETTİN: Bir şey söylemediler... 

      ERHAN: Allah Allah? 

Kağıda bakar     ERHAN: Bunlar ne? 

İZETTİN: İstediğiniz raporlar? 

ERHAN: Ben sana rapor derken sen bunu mu anladın 

çapanoğlu... Ben kızları diyordum, hepsini bu gece 

ağırlayalım diyordum... 

İZETTİN: Yorulmuşlar Erhan Bey istirahat 

edeceklermiş? 

Erhan şaşırır.    ERHAN: Nerde görülmüş Rusların yorulduğu?  

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  
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Görüş Noktası Kamera Açısı: 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: +++++ 

Göğüs Çekim: ++++ 

Bel Çekim:  

Diz Çekim:   

Boy Çekim:  ++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim 

Alt Çekim:  

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses      

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:  

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):      

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, boy plan çekimle başlamış, diyalog sahnelerinde 

yine görüş noktası kamera açısı tipine başvurulmuştur. Ama ağırlıklı olarak nesnel 

kamera açısı tipi kullanılmıştır. 

SAHNE NUMARASI: 20   Sahne Süresi: 01’40’’        Çekim Sayısı: 12 

Tilki Andrei’nin mekanı (İç/Dış-Gece) Nevzat, Adnan, Erdoğan, Pürmüz, 

Sadık 

Nevzat ve arkadaşları jiplerinden inerler...  NEVZAT: Siz geçin içeri ben misafirleri 

karşılayayım... 

ADNAN: Nevzat, bak artistlik istemem, bırakacaksın 

kızlar bizi seçecek... 

NEVZAT: Tamam baboş sen ye dürümünü Allah 

Allah... Ben ayarladım, ben bir tanesini seçeceğim, 

gerisini ne yapıyorsanız yapın... 
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Karakterler içeri girer. Nevzat sabırsız, bekliyor. NEVZAT: İnşallah ayıkmadı Erhan! 

Bir süre sonra bir minibüsün geldiğini görür, 

Minibüse işaret eder, minibüs durur gider, 

sürgülü kapıyı açar. NEVZAT: Davay davay... Hadi hadi... Çüt çüt, ne 

güzelsiniz yaradana kurban! 

Kızlar içeri girerken, NEVZAT: Muhtarın kızı sizi bir görse gözlerimi oyar 

imanıma! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim:   

Göğüs Çekim: + 

Bel Çekim: ++++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: ++  

Genel Çekim: ++++ 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:   

Alt Çekim:   

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):  
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Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out: + 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, dış mekanda geçmektedir. Diyalog sahneleri 
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görüş noktası kamera açısı tipiyle amors çekim olarak kullanılmıştır. Yönetmen bu 

sahnede kamera hareketlerini sınırlı tutmuş, oyuncu hareketine ağırlık vermiştir. 

SAHNE NUMARASI: 21        Sahne Süresi: 02’04’’       Çekim Sayısı: 19 

Elif şato (İç-Gece) Elif 

Elif artık ağlamaktan yorulmuş, kalkar saçları 

ıslak, havluyu alır, saçlarını kurutacağına yüzünü 

siler havluyla...     ELİF: Ali’m ya... 

Ağlayacak gibi olur, kendini toparlar hızla odadan 

çıkar, bir süre oda boş kalır, elinde üç tane mikro 

kasetle gelir     ELİF: Bir tane daha olacaktı, nerede acaba 

Telefonun yanına gider, telesekreterin içindeki mikro 

Kaseti çıkarır, bir tane kaseti koyar en başa alır 

playa basar, telefonu alır eline, kucağına alır kanepeye 

oturur.  ELİF (ses): Şu anda size cevap veremiyorum, lütfen 

mesaj bırakın. 

ALİ (ses): Elif, hayatım benim., az önce geldim., saat 

gece yansını çoktan geçti, feci yorgunum, gözlerim 

kapanmak üzere., istedim ki., uyumadan önce 

söyleyeceğim son cümle, "seni seviyorum" olsun., 

hatırlayacağım son şey, sen., seni çok seviyorum Elif.. 

Seni çok seviyorum! 

Biip sesi gelir elifin gözlerinden yaşlar gelmeye 

başlar teybi ileriye alır. ALİ (ses): Doğum günün kutlu olsun aşkım, hediye 

mi aldın mı?.. Keşke yanında olsaydım Elif. Elif? Seni 

çok seviyorum! Sana aşığım, senin için ölürüm... Yok 

yok... Senin için yaşarım... Elif... 

Elif iyice ağlıyor... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  
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Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: ++++ 

Yakın Çekim: ++++ 

Göğüs Çekim: ++ 

Bel Çekim: +++ 

Diz Çekim: ++ 

Boy Çekim: +++++ 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Alt Çekim: 

Üst Çekim: + 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: + 

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne başlangıcı üst boy genel plan çekimdir. Bu 

uygulamayla Elif’in çaresizliği vurgulanmak istenmiştir. Nesne ya da oyuncu hareketi 

olmadığı için, bu sahne girişinde kamera hareketi kullanmaya gerek kalmamıştır. Elif’in 

ruhsal durumu çok kötü ve durağan olduğundan, özellikle yatak odasındaki çekimler 

uzun kalmış, çok fazla kesme yapılmamıştır. Ayrıca oyuncu hareketinde ilk etapta takip 

amaçlı kamera hareketi kullanılmamış, yatak odasından salona geçişte boy plan çekimle 

birlikte yumuşak kamera hareketleri kullanılmıştır.  

SAHNE NUMARASI: 22        Sahne Süresi: 00’25’’       Çekim Sayısı: 3 

Mekan (İç-Gece) 

Bilgisayar yine iş başında. Bu kez Elifin sesiyle, 

Ali'nin sesiyle oynamakta. ALT (ses): Elif’im orda mısın?... Elif nerdesin? Sen 

yine geziyor musun? Ya sen ne çok geziyorsun! Elif, 
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yoksa? Elif! Bak getirtme beni oraya... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: +++ 

Göğüs Çekim: 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim:   

Uzak Çekim:  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ  

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:       
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Yatay Kaydırma:       

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses : 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Yakın plan çekimlerden oluşan bir sahnedir. Sadece 

bilgisayar ekranları görünmektedir. Işık kullanımı yoktur. Sadece ekranlardan gelen bir 

aydınlatma vardır. Gizemli bir durumun olduğu aydınlatma ile belirtilmektedir. Yakın 

plan çekimlerin kullanımının sebebi ise sahnenin kahramanını gizemli tutmaktır. 

SAHNE NUMARASI: 23       Sahne Süresi: 01’11’’        Çekim Sayısı: 17 

Tilki Andrei’nin mekanı (İç-Gece) Nevzat, Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık 

Kızların elinde votka  KADIN: Aaaa, siz hala oturuyor musunuz? Ayıp 
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ayıp... 

NEVZAT: Yav bunlar Erhan’dan beter... Otur otur 

kalk kalk... Karışmayın işimize... 

PÜRMÜZ: Sen asıl kızların işine karışma... 

SADIK: Ulan ayıptır, Erhan'ı da çağırsaydık, çocuğun 

o kadar emeği var. 

ERDOĞAN: Duyarsa anında Polat ağabeye söyler... 

SADIK: Zaten duyacak, bari suç ortağı yapsaydık... 

NEVZAT: Yok baboş, Erhan şimdi ortamı bozar... 

Kız Nevzat'a içirir votkayı    NEVZAT: Yandım Allah... 

ADNAN: Ulan bir şey de yemedim ama, niye böyle 

uyku bastırdı... 

Adnan esnemeye başlar. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: +++++++ 

Bel Çekim: ++++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: ++++  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 
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KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): ++++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Dikey Kaydırma:       

Yatay Kaydırma:       

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out: + 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:  
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KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix): + 

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnenin başlangıcında yine kamera hareketi 

kullanılmıştır. Fakat sahneye yakın çekimden başlanmış, kızların elindeki içki şişelerinden 

başlayarak kızların hareketiyle birlikte onları takip ederek, geriye kayma hareketi, sağa ve 

sola panla boy plan çekime kadar açılmıştır. Bu sahnenin sonunda mix kullanılarak, film 

boyunca hiç kullanılmayan mix geçiş, burada önemli bir noktalama işareti olarak 

kullanılmış, bu sahneden sonra sahne değişimini belirten çekimlere geçilmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 24        Sahne Süresi: 00’10’’        Çekim Sayısı: 2 

Genel Görüntü (Kız Kulesi) 

Geceden gündüze geçiş… 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: 

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim:  



 122 

Uzak Çekim: ++  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):     

Öykündürücü Ses:         

Özdeşleştirici Ses:        

Özetleyici Ses :        

Birleştirici Ses: + 
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Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut):  

Zincirleme (Mix): + 

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, sadece filmdeki zaman değişimini göstermek 

için çekilmiş ve kurgulanmıştır. Geçiş olarak mix kullanılmıştır. Zaman geçişlerini 

kararma-açılma noktalamasıyla anlatmak yerine bu yönteme başvurulmuştur. Sahne, gece 

bulutlar ve ayın göründüğü; gündüz kız kulesinin göründüğü uzak (panoramik) ve sabit 

çekimlerden oluşmaktadır. 

SAHNE NUMARASI: 25       Sahne Süresi: 00’48’’        Çekim Sayısı: 14 

Emniyet müdür oda (İç-Gün) Nesrin, Laz Ziya 

Nesrin, Laz Ziya'nın karşısında,  LAZ ZİYA: Savcıya çıkaracaklarmış, evrakları 

hazırlıyorlarmış... 

NESRİN: Benim yapabileceğim bir şey var mı baba... 

LAZ ZİYA: Yahya'yı da benimle birlikte içeriye 

atacaklar, yanına Celal'i al... 

NESRİN: Onu ben hallederim baba... Senin aklın 

bende kalmasın... Nizamettin Bey'den işler için kağıt 

alacağım. Önemli bir şey olduğunda ziyaretine gelir 

sana danışırım... 

Laz Ziya bakar, tebessüm eder.  LAZ ZİYA: Ben her şeyi hallettim geri kalanı önemli 

değil nesrin... Sen kızınla ilgilen... Görebilirsen 

pusatımı benim için de bir sefer öp... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++++++ 
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ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: ++++++++ 

Göğüs Çekim: ++++ 

Bel Çekim:  

Diz Çekim: + 

Boy Çekim: +  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: + 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: +  

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti): 

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out): 

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, diz çekimle başlamış, diyalog çekimi olduğu için, 

kamera hareketi Laz Ziya’dan, Nesrin’e konuşma sırasıyla pan yapmıştır. Daha sonra 

diğer diyalog sahnelerinde olduğu gibi görüş noktası kamera açısı tipi göğüs ve yakın 

çekimlerle verilmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 26       Sahne Süresi: 01’22’’        Çekim Sayısı: 19 

Elif şato (İç-Gece) Elif Canan 

Canan, nane limon yapmış büyük fincanı karıştırarak 

içeri girer.     ELİF: Üşüttüm herhalde midem allak bullak... 

CANAN: Burada mı yattın? 

ELİF: Hıhı... 

CANAN: Polat? 

ELİF: O kalmadı gitti... 
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Elif fincanı alır bir yudum alır yüzünü buruşturur. ELİF: Sevmiyorum nane limonun tadını. İnsanı 

resmen hasta ilan ediyor. 

Canan kasetlere bakar.    CANAN: Bunlar Ali'nin kasetleri mi? 

Elif bir yudum daha alırken başını sallar...  ELİF: Bir tanesini bulamadım ama, eşyaların arasına 

karıştı herhalde... 

CANAN: Elif sen iyi misin? 

ELİF: Ne diyeyim canan, kötüyüm... Ama kötü 

iyileşir o önemli değil... Çok yalnızım, bu değişir mi 

onu merak ediyorum... 

CANAN: Çok yalnızım diyorsun, peki biz? 

ELİF: Hiçbiriniz yanımda yoksunuz Canan. Bir şey 

söyleyeyim mi? Belki seni üzecek ama, hiç biriniz 

hiçbir zaman yanımda olmadınız... Ne Ali varken, ne 

Ali yokken, ne şimdi Polat varken ve aslında Polat 

yokken... 

CANAN: Haksızlık ediyorsun hem kendine hem bize. 

ELİF: Belki. Ama bir düşün; belki de hak vereceksin. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı: + 

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +   

Yakın Çekim: +++++++++ 

Göğüs Çekim: ++++ 

Bel Çekim: ++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: + 

Genel Çekim:  
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Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses : 

Birleştirici Ses: + 
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Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Boy plan çekimle başlayan sahne, genelde olduğu gibi 

oyuncu takibi amaçlı kamera hareketiyle birleşmiş, yine diyalog sahnelerinde görüş 

noktası kamera açısı tipi kullanılmıştır. Bu sahnede bir defa öznel kamera açısı tipi 

kullanılmış olup, Elif’in bakış açısından Canan’ın yaptığı hareket yakın plan çekimle 

gösterilmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 27        Sahne Süresi: 01’06’’        Çekim Sayısı: 9 

Polat ofis-oda (İç-Gün) Polat, Memati, Abdülhey 

Polat odadan içeri girer, Memati ile Abdülhey de 

arkasından     POLAT: Millet nerde? 

MEMATİ: Daha gelmediler... 

POLAT: Gelmediklerini gördüm Memati, nerdeler 

diye soruyorum...  

MEMATİ: Öğreneyim abi... 

Polat koltuğuna otururken    POLAT: Abdülhey ağrı kesici var mı? 

ABDÜLHEY: Var abi, kahvaltı yaptın mı? 

POLAT: Neden sorduğum soruların sadece cevabını 

alamıyorum da hep başka cevaplar arıyorum... 

Memati bir bakar canı sıkkın adama   MEMATİ: Sen gece uyumadın mı abi? 

Polat ters bakar POLAT: İşte tam bundan bahsediyordum Memati... 

Hayır uyumadım! Kahvaltı yapmadım, kötü bir gece 

geçirdim ama daha kötüsü belli ki kötü bir gün 

geçireceğim. Şimdi, çocuklar, kahvaltı ve ağrı kesici 

gelsin lütfen! 
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KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: +++ 

Bel Çekim: +++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +   

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: ++++ 

Alt Çekim:      

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): +++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: + 
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KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out: 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:  

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Polat ve elemanları odaya girerken boy plan çekimle 

sahneye başlanmış, nesnel kamera açısı tipiyle kaydedilen bu çekim, odaya giren 

oyuncuların hareketlerinin takibiyle devam etmiş, yine konuşma sahnelerinde görüş 

noktası kamera açılarına dönülmüştür. Görüş noktası kamera açısında Polat Alemdar, üst 

açıyla diğer karakterlerin görüş noktasından çekilmiştir.   

SAHNE NUMARASI: 28       Sahne Süresi: 03’08’’       Çekim Sayısı: 29 

Tuncay ofis (İç-Gün) Tuncay, Halo, Abidin, Süleyman 

Tuncay ile Halo karşılıklı oturuyorlar arkada Süleyman'la 
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Abidin de var... Abidin ayakta.  ABİDİN: Üç bin üç bin beş yüz mermi yakılmış abi 

aşağı yukarı... 

TUNCAY: nerden öğrendin Abidin? 

ABİDİN: Emniyetteki arkadaşlardan abi... 

Tuncay Halo'ya döner Abidin otururken  TUNCAY: Abidin'in emniyette çok arkadaşı vardır 

da... 

HALO: Maşallah... 

Döner Süleyman'a bakar.  HALO: La Süleyman Abidin’le gez de emniyetteki 

arkadaşlarıyla tanış. 

Süleyman ayağa kalkar SÜLEYMAN: Dayı bizim de kendimize göre 

istihbaratımız var. 

       HALO: Ne istihbaratınız varmış Süleyman Bey... 

SÜLEYMAN: Dayı, Akrep'i de akrep sokmuş 

diyorlar. 

Tuncay'ın içi titrer, Süleyman otururken  TUNCAY: Allah’ım sen ölümün bile hayırlısını ver... 

            HALO: Amin... 

Halo tesbihini çekerken  HALO: Çekirdeğin kovandan çıkması, arının 

kovandan çıkmasından beterdir. Vızzz vız zzz vızzz 

her taraf olacak polis... Muhakkak kelle isteyecekler, 

kelle alacaklar... 

TUNCAY: Siz zaten resmi kayıtlar da ölü 

gözüküyorsunuz Halil İbrahim Bey, asıl biz 

devekuşuna döndük açık hedef! 

Abidin ayağa kalkar    ABİDİN: Estağfurullah abi... 

Abidin'e ters bakar Tuncay Halo'ya döner.  TUNCAY: Kafamız kumda gerimiz dışarıda. 

HALO: Ben de şu mazot işine birlikte girelim 

diyecektim ama bize geriniz yetmez başınız da lazım 

Tuncay Bey... 

Süleyman ayağa kalkar.    SÜLEYMAN: Estağfurullah abi! 

Halo sert bakınca, Süleyman yanlış bir şey yaptığını anlar, otururken gözünü tutar! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++ 
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Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: +++++++++++++++++++ 

Bel Çekim: +++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++++++       

Genel Çekim: 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   
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Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):     

Öykündürücü Ses:  

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses: +   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):    

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne başlangıcı her zaman olduğu gibi boy çekim ve 

nesnel kamera açısı tipiyle başlanmış ama, kamera hareketi kullanılmamıştır. Kalabalık 

oyuncuların diyaloglarından oluşan bir sahne olmasına rağmen genel olarak nesnel 

kamera açısı tipi kullanılmıştır. Diyalog sahnelerinde genellikle görüş noktası kamera 

açısı tipi kullanıldığı halde bu sahne, nesnel kamera açısı tipinin çok kullanılmasıyla 

dikkat çekmektedir. Bu sahnenin diğer sahnelerden farklı bir diğer çekim tekniğini de 

oyuncu hareketlerinde kamera takibinin kullanılmamasıdır. Yönetmen olayları, daha çok 

sabit çekimlerle ekrana getirmeyi tercih etmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 29       Sahne Süresi: 01’07’’        Çekim Sayısı: 18 

Polat ofis-oda (İç-Gün) Erhan, Polat Memati, Abdülhey 

Herkes oturmuş, Erhan şaşkın. ERHAN: Bilmiyorum ki abi, uykumuz geldi, 



 134 

uyumaya gidiyoruz dediler çıktılar. 

Polat Memati'ye döner    POLAT: Hepsinin mi telefonu kapalı Memati? 

MEMATİ: Evet abi... 

Polat Abdülhey'e döner.  POLAT: Abdülhey, telefonlardan bir bak bakalım 

yerlerini tespit edebiliyor musunuz? 

ABDÜLHEY: Tamam abi… 

Abdülhey çıkarken Polat, Erhan'a   POLAT: Mekanda kim vardı? 

ERHAN: Biz bizeydik abi... Bi de dans grubu vardı, 

beğenirsek düzenli program yaptıracağımız ama onlar 

da çok çabuk yoruluyorlarmış... Rus olsun da hemen 

yorulsun... 

Polat bir bakar yumruğunu masaya vurur şiddetle. POLAT: Allah kahretsin... 

TİM tebessüm eder ERHAN (Çekinerek): Bizimkiler Ruslarla mı gitti 

diyorsun abi? 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: ++++++ 

Bel Çekim: +++++++ 

Diz Çekim: ++  

Boy Çekim: +++  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   
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KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:   
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KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Nesnel kamera açısı tipi ve boy çekimle sahneye 

başlanmış, pan hareketiyle mekanda oturan oyuncuların yerleri şekilde belirtilmiştir. 

Diyalogların geçtiği kısımlarda görüş noktası çekim açısı tipine, bunun yanında 

oyuncuların jest ve mimiklerinin gösterilmesi gereken yerlerde daha yakın çekim olan 

göğüs planı çekimlerine yer verilmiştir. Bunların yanında nesnel kamera açısı tipiyle 

genel plan çekimler de kullanılmıştır. Bu sahne, çekim açılarının çeşitliliğinin fazla 

kullanılması ve oyuncuların tepkilerine de yer verilmesi açısından daha etkileyici ve 

doyurucu olmuştur.     

 

SAHNE NUMARASI: 30       Sahne Süresi: 01’41’’        Çekim Sayısı: 20 

Tilki Andrei’nin mekanı (İç-Gün) Nevzat Adnan, Erdoğan, Pürmüz, Sadık, 

Tilki Andrei 

Polat’ın adamları bağlıdır. Elleri ayaklan sandalyeye bağlılar... 

Ağızlarında bant var... Tilki arkasındaki adamıyla 

esirlere tek tek bakıyor... En sonunda Adnan'ın ağzındaki 

bandı hızla çeker.     TİLKİ: Hanginizi ilk öldüreceğimi sen söyle? 

ADNAN: Beni öldür... 

TİLKİ: Ruslarla Türkler arasında bir tek fark vardır: 

Ruslar kadınlara asla değer vermez, Türkler kadınlar 

için ölür! 

Tilki elinin arkasındaki silahı (bu ana kadar asla 

görmeyiz) çıkarır, Adnan'ın baldırına silahı dayar ateş 

eder, Adnan acıyla inlediği sırada bandı ağzına 

yapıştırır. TİLKİ: Sizin ölüp ölmeyeceğinize Polat Alemdar 
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karar verecek! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: ++++++++ 

Bel Çekim:  

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++++++++++   

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): +++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): + 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   
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Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Polat’ın adamlarının esir alındığını anlatmak maksatlı tilt 

hareketiyle ayaklardan, başa kadar kamera hareket eder ve hepsinin ağzının bantlandığını 

göstermek için aynı çekimin devamı olarak pan hareketine başlanmıştır. Boy çekimlerle 

Tilki Andrei ile Polat’ın adamları, hakaretleri ve davranışlarını göstermek maksatlı 

çerçeveye alınmıştır. Sahne, çekim teknikleri açısından uygundur ama, Tilki Andrei’nin 

silahını ateşlemesi genel planla değil de yakın plan çekimle ya da ayrıntı çekimle 

yansıtılsaydı daha etkili ve akılda kalıcı olabilirdi. 
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SAHNE NUMARASI: 31       Sahne Süresi: 01’49’’       Çekim Sayısı: 30 

Ömer Dükkan (İç/Dış-Gün) Canan, Eren, Hikmet, Ömer 

Dükkanın önünde oturuyorlar ellerinde çay bardakları 

CANAN: Hepimiz yalnız bıraktık Ömer baba... 

HİKMET: Kimse kimseyi yalnız bırakmadı Canan, o 

kendini yalnız hissediyor, nedeni de basit, Polat 

onunla evlenmediği için! 

ÖMER: Evlendikten sonra yalnızlık bozuluyor mu 

böyle yaşadıktan sonra? 

EREN: Yine de bir şeydir Ömer baba... 

ÖMER: Benim bi de anlamadığım, bizim milletimiz 

bu yalnızlık hastalığına ne zaman duçar oldu? 

Yalnızlık nedir, yalnızlıktan korkmak nedir? Yalnız 

kalalım yalnız kalalım diye ailemizi bozdular, şimdi 

yalnızız diye feryad ediyorlar... 

CANAN: Yalnızlık derken Ömer baba, aldığı 

kararlarda, yaptığı işlerde desteklenmediğini 

hissetmek... 

HİKMET: Mesela? 

CANAN: Meselası diyor ki hepiniz Ali tatilden 

geldiği zaman ortalardan kayboluyordunuz yalnız 

kalalım diye... Oysa ben hep birlikte vakit geçirelim 

eğlenelim diyordum diyor. 

HİKMET: Ohooooooo, geçti Bor’un pazarı sür eşeği 

Niğdeye... Kızımız hastalanmış. 

CANAN: Öyle deme Hikmet Abi, eğer kızımız 

hastalanmışsa, kendini yalnız hissediyorsa, biz öyle 

olmadığını gösterelim... Yoksa daha fena hasta olacak 

ve tedaviyi kabul etmeyecek. 

EREN: Şımarıklık abla başka bişey değil, boşuna 

üzme kendini... 

ÖMER: Eskiden bu dediğinden de yoktu eren 

oğlum... Böyle yargıla, hüküm verle hiç olmaz... 
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Canan'a döner  ÖMER: Haklısın kızım, akşam hep birlikte 

Elif’imizin evine gideriz, şenlendirebilirsek ne ala? 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: ++++++++++++++++++++++ 

Bel Çekim:  

Diz Çekim:  ++ 

Boy Çekim: +++++  

Genel Çekim: + 

Uzak Çekim:  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   
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Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:  

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Süre olarak 1 dakika civarı olan genel sahne süreleri, bu 

sahne de 2 dakikaya yakındır. Sahne süresi açısından ortalamanın üzerinde olan bu 

bölüm, tamamıyla diyalog çekimlerinden oluşmaktadır. Bu  kullanılan genel çekimin 

kullanım amacı, sahne süresinin uzun olmasından dolayı farklı bir çekim açısı 

kullanılmış, Diğer bir açıdan baktığımızda, genel çekimde, Ömer Candan’ın işyerindeki 

antika eşyaların görünmesi, Ömer Candan’ın kültürel açıdan birikimli ve geleneklerine 

bağlı bir insan olduğunu vurgulamaktır. Ayrıca kalabalık oyuncuların diyalog sahnesi 

olduğu için, konuşan karakterlerin aralarına, diğer karakterlerin insert görüntüleri de sık 
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sık yerleştirilmiş, bu sebeple de uzun uzun konuşan karakterleri ekrana yansıtıp 

izleyicinin sıkılması da engellenmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 32       Sahne Süresi: 01’13’’       Çekim Sayısı: 21 

Polat ofis (İç-Gün) Polat, Memati, Erhan, Abdülhey 

Polat Erhan'a bağırıyor. POLAT: Oğlum siz çıldırdınız mı nasıl böyle bir şey 

yaparsınız... 

ERHAN: Abi ben bir şey yapmadım ki? 

 POLAT: Daha ne yapacaksın Erhan? Kendi 

mekanında Rus ajanları çalıştırıyorsun daha ne 

yapacaksın? 

ERHAN: Abi müsaade edersen şimdi gidip o 

İzzettin'in kafasına sıkayım... 

POLAT: Otur oturduğun yerde... 

Polat diyalogların başında odaya giren Memati'ye 

bakar      POLAT: Bir şey var mı Memati? 

MEMATİ: Yok abi... 

Kapıdan içeri Abdülhey girer  ABDÜLHEY: Abi yukarıdaki çocuklar diyorlar ki, 

Tilki Andrei gelmiş... 

POLAT: Nasıl gelmiş? 

ABDÜLHEY: Adamlarıyla birlikte kapıdaymış, 

seninle görüşmek istiyormuş başbaşa... 

MEMATİ: Abi yıkalım adamları... 

ERHAN: Nerdeymiş o şerefsiz... 

Erhan yerinden kalkıp kapıya yürürken  POLAT: Gelsin... 

Şaşkınlık olur. POLAT: Çocuklar elinde olmasa bu rahatlıkla gelir 

mi? Alın içeri! 

MEMATİ: Tamam abi! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   
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Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: ++++++++++++++++ 

Bel Çekim:   

Diz Çekim: + 

Boy Çekim: ++++  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   
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Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:  

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI  

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, Polat’ın ofisinde başlayan 29. sahnenin 

devamıdır. Bu sebeple sahne başlangıcında her zaman uygulanan kamera hareketi yoktur. 

Diyalog sahnelerinde görüş noktası kamera açısı tipi kullanılmış olup, genelde ikili 

çekime başvurulmuş, oyuncu hareketlerinde kamera ile takip yerine sabit, boy çekimlerle 

yapıldığı gözlenmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 33       Sahne Süresi: 01’17’’       Çekim Sayısı: 21 

Savcılık (İç-Gün) Laz Ziya 

Savcının karşısında Laz Ziya, savcının önünde 

tahkikat dosyası     SAVCI: Emniyette de bir şey anlatmamışsınız... 

LAZ ZİYA: Anlatmak huyumuz değil savcı bey, 

üstünüze alınmayın... 
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SAVCI: Nizamettin beyin de burada olmasını 

istemediniz? 

LAZ ZİYA: Savunacak da bir şeyimiz yok savcı 

bey... Devletimizin söylediği her şey başımız üstüne... 

Bize yakışmaz devletin dediğine yalan demek! 

SAVCI: Benim tuhafıma giden, tahkikat dosyasında 

sadece sizin cürümleriniz var... bu cürümlerde ortak 

olduğunuz hiç kimse yok muydu, her şeyi tek başına 

mı yaptınız? 

Laz Ziya ölçülü bir tebessümle  LAZ ZİYA: Bize yakıştıramadın mı savcı bey, koca 

Ziya tek başına cürüm işleyemez mi? 

Savcı da tebessüm eder.  LAZ ZİYA: Savcı bey, ben sizin kıymetli zamanınızı 

çalmayayım, bir sürü adi suç vardır... Siz gereğini 

yapın... 

SAVCI: Ziya Bey, hakkınızdaki isnatlar önemli... Sizi 

tutuklanmanız üzere nöbetçi mahkemeye sevk 

ediyorum... 

LAZ ZİYA: Her kılıcın bir kınının olması bir 

adalettir! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: ++++ 

Bel Çekim: ++++++++++++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++  
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Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):  

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   
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Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne başlangıcında ilk defa görüş noktası kamera açısı 

kullanılması tercih edilmiştir. Çekimlerde kamera hareketine hiç yer verilmemiş olup, bu 

sahnenin 8, 9 ve 10 uncu çekimleri kurgudan kaynaklanan bir hatadan dolayı iki kez 

tekrar edilmiştir.  

SAHNE NUMARASI: 34        Sahne Süresi: 01’04’’       Çekim Sayısı: 13 

Polat ofis (İç-Gün) Tilki Andrei, Polat, Memati, Erhan, Abdülhey 

Tilki arkasındaki adamla birlikte, önlerinde Memati olmak üzere merdivenden inerler... Abdülhey, 

Polat'ın odasının kapısının önündedir. Erhan ise odanın ortasında, köşelerden birinde durmakta... 

Tilki Andrei karizmatik adımlarla iner. Elinde metal soğutuculu votka şişesinden vardır. Tilki 

odanın ortasına geldiğinde adamına fısıldar,               TİLKİ ANDREİ: Burada kal! 

Tilki'nin adamı orada durur, Abdülhey, Polat'ın 

kapısını açar, Polat masasındadır, kalkar ikisi 

aynı anda kapının önünde olurlar... Tilki 

elini uzatır.     TİLKİ ANDREİ: Votka sevdiğini duydum. 

POLAT: Ben de çok içtiğinizi duymuştum... 

El sıkışırlar, yer göstererek   POLAT: Buyurun... 

Kapı kapanır. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   
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Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: +++++ 

Bel Çekim:  + 

Diz Çekim: +++ 

Boy Çekim: ++++++  

Genel Çekim:   

Uzak Çekim:  

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim:  

Alt Çekim: ++++ 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): ++++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: +++ 

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:     
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:      

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, boy çekim ile Tilki Andrei’nin merdivenden 

inmesini göstermektedir. Bu çekimde alt açı kullanılmıştır. Bunun anlam olarak sebebi 

ise; Tilki Andrei’nin Polat’ın adamlarının elinde olmasından dolayı güçlülüğü ve kendine 

olan güvenini vurgulamak amaçlıdır. Sahnede, Tilki Anderi’nin hareketleriyle birlikte 

Polat’ın koltuğundan kalkıp lobiye gelmesi paralel kurgu yöntemiyle kurgulanmıştır. 

Sahnenin ortasında kullanılan kayma hareketleri oyuncu takibini kolaylaştırarak, daha 

fazla çekim açısı kullanma gereksinimini engellemiş aynı zamanda estetik açıdan da 

sahneyi zenginleştirmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 35    Sahne Süresi: 03’14’’    Çekim Sayısı: 33 

Polat ofis (İç-Gün) Tilki Andrei, Polat 

Polat'la tilki karşılıklı otururlar, Tilki votka şişesini masanın üstüne koyar... Tilki votkanın kapağını 

açarken,      TİLKİ: Birlikte votka içeceğiz. Dostluğumuz da                             
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düşmanlığımız da şişenin dibinde belli olacak... 

Votkanın kapağını şat bardağı yaparken  POLAT: Türkçeyi nerde öğrendin? 

Tilki gülümser TİLKİ ANDREİ: Çeçenlerden. Her öldürdüğümden 

bir kelime öğrendim... 

Tilki votkayı şat bardağına doldurur.  POLAT: Papağansın o halde? 

Tilki durur bakar     TİLKİ ANDREİ: Sen Rusçayı nerden öğrendin? 

POLAT: Sizi öldürmesi için çok çeçen yetiştirdim. 

Tilki kadehi kaldırır    TİLKİ ANDREİ: Nazdrovya... 

Tilki şatı bir dikişte bitirir, tekrar doldururken TİLKİ ANDREİ: Adamların elimde... 

Kadehi Polat'ın önüne koyar, Polat kadehi alır 

Tilki'nin gözlerinin içine bakar, tebessüm eder. POLAT: Ahıskalı'ya... 

Polat da votkayı bir dikişte bitirir.   TİLKİ ANDREİ: Sana borçlu kalmak istemem... 

POLAT: Ahıskalıya karşılık adamlarım mı? 

TİLKİ ANDREİ: Hayır, Ahıskalıya karşılık Samuel    

Vanunu... 

POLAT: Votkaya bu kadar dayanıksız olduğunuzu 

bilmiyordum... Tek şatta mı sarhoş oluyorsun? 

Tilki ikinci şatı doldurur  TİLKİ ANDREİ: Senin duygusal bir türk olduğunu 

biliyorum... Adamlarını ölüme yollamayacağını 

biliyorum. Beş adamına karşılık nefret ettiğin 

Samuel... Bence iyi bir anlaşma... 

Tilki votkasını içer, Polat'a doldurur, önüne koyar. POLAT: Düşman olmamız için şişenin dibini 

beklemeye gerek yok... 

Şat'ı alır, yere döker, kapağı masanın üstüne koyar...  

Tilki gülümser, kapağı alır, şişeyi kapatırken, TİLKİ ANDREİ: 24 saat içinde Samuel Vanunu 

ölmezse, adamların ölecek. Karar senin… 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++++++++++++++++++++ 
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ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: ++++  

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: +++++++++++++++++++++++++ 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim: ++++   

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne Polat’ın odasında Tilki Andrei ile Polat’ın 

diyaloglarını göstermektedir. Sahnede 4 ayrıntı çekim kullanılmıştır. Bu çekimler 

votkanın bardağa koyulmasını göstermektedir. Sahnede görüş noktası kamera açısı tipi 

kullanımı hakimdir. Sahne sonunda Tilki Andrei’nin ofisten çıkışında boy çekimden 

ileriye doğru kayma hareketiyle Polat’ın sinirli ve kindar halini göstermek amaçlı yakın 

çekime kadar devam etmiş olup, hareketin başlarında Tilki Andrei kadrajdan çıkarak 

kaybolmuştur. 

SAHNE NUMARASI: 36       Sahne Süresi: 01’00’’       Çekim Sayısı: 12 

Samuel Ofis (İç-Gün) Samuel 

Samuel'in masasında, yurt dışından geldiği belli olan sarı büyük bir zarf... Samuel zarf açacağıyla zarfı 

açar, içinden kağıtlar çıkar... Kağıtlar haricinde bir cd... Cd'yi bilgisayar'a takar, bilgisayar da animasyon 

başlar, Ali Candan resmi, Polat Alemdar’a dönüşür. Samuel dehşet içinde kalır.    

      SAMUEL: Polat Alemdar, Karahanlı'nın oğlu... 
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KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: ++++++++ 

Göğüs Çekim: + 

Bel Çekim: ++++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: ++  

Genel Çekim: 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): + 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   
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KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: + 

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti)   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :  

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix): + 

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, yakın çekimle başlayarak, genel çekime kadar 

geriye doğru derinlemesine kayma hareketiyle açılmıştır. Yakın çekimlerin ağırlıkta 

olduğu bir sahnedir. Polat Alemdar’ın geçmişini araştıran Samuel Vanunu, eline geçen 

zarfı açması ve bilgisayarda izlemesi yakın çekimle kayda alınmıştır. Yakın çekimde 

görüntü atlamalarını engellemek için ise, göğüs çekim ve nesnel kamera açısıyla Samuel 

Vanunu’nun çekimleri insert olarak aralara yerleştirilmiş, sahne sonunda öğrendiği 

çarpıcı bilgiyi pekiştirmek için ise Samuel Vanunu’ya göğüs çekimden, yüz çekime kadar 

zoom in yapılmıştır. Bu kamera hareketi, yerinde ve etkili bir kullanım olarak dikkat 

çekmektedir. 
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SAHNE NUMARASI: 37      Sahne Süresi: 00’09’’       Çekim Sayısı: 2 

Genel Görüntü 

Gündüzden geceye geçiş... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim:  

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim:  

Uzak Çekim: ++   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   
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Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut):   

Zincirleme (Mix): +  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, zaman değişimini belirtmek için çekilmiş ve 

kurgulamıştır. İki çekimden oluşan bu sahnede, ilk çekim, havanın kararmaya başladığını, 

diğeri ise havanın iyice karardığını gösteriyor. Çekimler arası geçişlerde de mix 

kullanılarak zamanın ilerlediği vurgulanmıştır. 
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SAHNE NUMARASI: 38       Sahne Süresi: 01’36’’       Çekim Sayısı: 15 

Polat ofis-oda (İç-Gece) Polat 

Polat  kara kara düşünüyor, başı ağrıyor... Tablolara tek tek bakar... Bir çıkış yolu bulamamakta... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: ++++ 

Yakın Çekim: ++++ 

Göğüs Çekim: + 

Bel Çekim: +++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++   

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):  +++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   
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Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: ++++ 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses:   

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut):   

Zincirleme (Mix): + 

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, Polat Alemdar’ın ofisinde, Polat’ın çaresizliğini 

etkili bir çekim tekniğiyle aktaran bir sahnedir. Polat’ın ofisinde bulunan tablolara 

bakarak bir sonuç çıkarmaya çalışması ve bu tabloların ayrıntılı olarak izleyiciye 

gösterilmesi amacı ile tablolar pan hareketiyle ekrana gelmiştir. Ayrıca ayrım geçişleri 

haricinde hiç kullanılmayan bir noktalama olan “mix” bu sahnenin hepsinde 
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kullanılmıştır. Polat’ın tablolara bakmak için sağa ve sola dönüşleri esnasında görüş 

noktası ve nesnel kamera açısı tipi kullanılması uygun görülmüş, çok yumuşak sağa ve 

sola kayma hareketiyle izleyicinin sıkılmaması amaçlanmıştır. Sahne, özellikle kurgu 

tekniği açısından diğer sahnelerden ayrıldığı için dikkat çekmektedir.  

SAHNE NUMARASI: 39        Sahne Süresi: 01’06’’        Çekim Sayısı: 5 

Hücre (İç-Gece) Laz Ziya 

Gardiyan kapıyı açar Laz Ziya içeri girer,  GARDİYAN: Bir şeye ihtiyacınız var mı? 

Laz Ziya başıyla hayır der... Kapı kapanırken yatağın üstüne oturur, duvardaki gölgelere bakar... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++ 

Öznel Kamera Açısı: + 

Görüş Noktası Kamera Açısı: + 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim:  

Bel Çekim: + 

Diz Çekim:  ++ 

Boy Çekim: ++  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 
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KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:  

Özdeşleştirici Ses: + 

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   
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Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahnede öznel kamera açısı tipi kullanımı çok net göze 

çarpmaktadır. Laz Ziya’nın hücreye atılması, hücrenin dar ve ürpertici yönü Laz Ziya’nın 

bakış açısıyla çekilmiş, güçlü ve yenilmez olarak yansıtılan Laz Ziya karakterinin 

düştüğü durum daha çarpıcı olarak izleyiciye sunulmuştur. Sahnenin son çekiminde Laz 

Ziya hücredeki yatağına oturmuş haldeyken ışıkların kapatılmasıyla sadece demir kapının 

küçük bir bölümünü oluşturan demir parmaklıklı aralıktan gelen ışık Laz Ziya’nın yüzüne 

vurmaktadır. Bu aydınlatma yönteminde ortaya çıkan sert gölge, olayı daha fazla 

dramatize etmek amaçlı kullanılmasıyla da farklı bir etki yaratmıştır. 

SAHNE NUMARASI: 40       Sahne Süresi: 02’39’’        Çekim Sayısı: 35 

Nizamettin ofis (İç-Gece) Samuel, Nizamettin 

Samuel, Nizamettin'in karşısında, önünde dosyası 

SAMUEL: Polat Alemdar Mehmet Karahanlı'nın oğlu 

Nizamettin? 

Samuel elindeki dosyadan kağıtları çıkarır.  SAMUEL: Mehmet Karahanlı'nın oğlu, Aslan Akbey 

tarafından kaçırılmış. Yetimhaneye verilmiş oradan da 

Candan Ailesinin yanına... Ali Candan kimliğiyle 

okumuş, dışişlerine girmiş... Dışişlerine girmeden 

önce tabii ki, gizli teşkilat KGT'ye alınmış. KGT için 

yurtdışında görevlerde bulunduktan sonra Türkiye'ye 

çağrılmış, Öldü süsü verilmiş ve estetik ameliyatla 

Polat Alemdar haline getirilmiş, kabadayı Duran 

Şatıroğlu'nun yeğeni olarak mafyanın içine sızmış bir 

devlet görevlisi! 

Nizamettin kağıtlara bakmakta.   NİZAMETTİN: Bu sana nerden geldi... 

Samuel'in canı sıkılır.    SAMUEL: Bunun ne önemi var? 

Nizamettin gayet soğukkanlı,  NİZAMETTİN: Ne demek ne önemi var... Doğru 

olup olmadığını nasıl bileceğiz nerden geldiğini 

bilmezsek! 

SAMUEL: Adamın Ali'den nasıl Polat'a 

dönüştüğünün resmi var... 
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NİZAMETTİN: Ver resmini seni Nizamettin'e 

dönüştüreyim Samuel... Bunu Mosaddan’mı 

öğrendin? 

SAMUEL: Hayır Nizamettin hayır... Elindeki 

dosyada estetik ameliyatların kimler tarafından 

yaptırıldığı bile var. 

NİZAMETTİN: Eminim hepsi ölüdür... 

Samuel durur.  SAMUEL: Sen bunu biliyor muydun? Her şeyi 

biliyordun değil mi Nizamettin? 

Nizamettin dosyayı kapatır Samuel'in gözlerine 

bakarak,      NİZAMETTİN: Hayır... 

SAMUEL: Yalan söylüyorsun... 

NİZAMETTİN: Samuel git evine dinlen... Seni hiç 

iyi görmüyorum, sağlığım kaybetmişsin... 

Samuel adamın elindeki dosyaya almaya çalışırken, 

NİZAMETTİN: Bu bende kalsın… Doğruluğunu 

araştıracağım... 

SAMUEL: Arabada bir kopyası var... Bana kim bilir 

kaç kere daha yalan söyledin... 

NİZAMETTİN: Senin için üzülüyorum... Hastasın 

sen... Bütün bu şizofreni baronluğu kaybettiğin için 

mi? 

Samuel bakar Nizamettin'e 

SAMUEL: Seninle görüşeceğiz. 

Kapıyı çarpar çıkar Samuel... Nizamettin başını elleri 

arasına alır,     NİZAMETTİN: Yazık! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++++++ 
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ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: ++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bel Çekim: + 

Diz Çekim:   

Boy Çekim: +++++  

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan)   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt) + 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   
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SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Yakın plan çekimle Samuel’in Nizamettin’e getirmiş 

olduğu belgeden, Nizamettin’e, göğüs plan çekime kadar tilt hareketiyle  sahne başlangıcı 

yapılmıştır. Samuel’in anlattığı çok önemli konu yatay kaydırma hareketiyle çekilerek, 

ilgiyi Samuel’de tutmak başarılı olmuştur. Sahnenin devamına görüş noktası kamera açısı 

tipi kullanılarak diyalog çekimleriyle devam edilmiştir. Samuel’in Nizamettin’in 

odasından çıkması, genel plan çekimle verilmiş olunup, kamera hareketiyle takip 

yapılmamıştır. Genelde oyuncu hareketleri kamera hareketi ile takip edilirken bu çekimin 

sabit kamera ile yapılması dikkat çekicidir. 

SAHNE NUMARASI: 41       Sahne Süresi: 00’49’’        Çekim Sayısı: 13 

Baron ev (İç-Gece) Kılıç, Safiye. Nergiz 

Safiye odadan içeri girer, SAFİYE: Polat beni aradı, babamla ilgili bir gelişme 

olduğunu söyledi. 
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KILIÇ: Ne gelişmesi... 

SAFİYE: Bilmiyorum, yanına gideceğim... 

NERGİZ: Polat gelseydi ya kızım? 

                                                                                    SAFİYE: Çağırdı işte anne, yalnız gel dedi... 

KILIÇ: Olur mu öyle şey, ben götürürüm seni... 

Safiye sert bir şekilde                SAFİYE: Yalnız gel dedi diyorum! 

Safiye odadan çıkarken, Kılıç telefonunu çevirir.      KILIÇ: Neden yalnız demiş ki? 

Kılıç Polat'ın telefonunu arar, meşguldür...             KILIÇ: Meşgul! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim: +++++++++++ 

Bel Çekim: 

Diz Çekim:  + 

Boy Çekim: +++  

Genel Çekim: 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 
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KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  + 

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti): 

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses: 

Özetleyici Ses : 

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  
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Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Kılıç’ın salona girişiyle Safiye’nin salona girişi nesnel 

kamera açısı boy çekimle verilmiş olup paralel kurgu yöntemiyle kurgulanmıştır. İkisinin 

de salonda bulunan Nergiz Karahanlı’nın yanına gelmesinden sonra diyaloglar başlamış, 

bu diyaloglar görüş noktası kamera açısı tipiyle görüntülenmiştir. Bu sahnede genel bir 

tarz olan kayma hareketi ve genel çekim sahne başında yine uygulanmıştır.   

SAHNE NUMARASI: 42       Sahne Süresi: 00’06’’        Çekim Sayısı: 1 

Mekan (İç-Gece)  

Bilgisayar ekranında iki araba, ikisi iki aynı istikamette gidiyor... Safiye'nin arabasını seçer adam, oradan 

arabaya geçeriz... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: + 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim:  

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim:   

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 



 168 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):  

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:  

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses:   

Yorumlayıcı Ses:   

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   
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Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Tek çekimlik olan bu sahne, yine karanlık 

ortamdan olayları hazırlayan bilgisayar otomasyonudur. Bu sahne, olayı kimin 

yönlendirdiğini izleyiciye göstermek amacı ile çekilmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 43       Sahne Süresi: 00’47’’        Çekim Sayısı: 11 

Safiye Araba-Yol (Dış-Gece)Safiye 

Safiye karanlık bir yolda bir başına gidiyor, etrafta kimse yok, ağaçlar, rüzgar Safiye’nin içini ürpertir. 

      SAFİYE: Çok sessiz... 

Safiye radyosunu açar... Seyrine devam eder. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:  ++ 

Görüş Noktası Kamera Açısı: +  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: + 

Yakın Çekim: 

Göğüs Çekim: +++++ 

Bel Çekim: ++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim   

Genel Çekim: ++ 

Uzak Çekim:  + 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 
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KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:  

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   
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Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Ortamın ve yolun aydınlatmasının olmaması ve bu 

ortamın Safiye’nin bakış açısından öznel kamera açısı tipiyle verilmesi Safiye’nin de 

ortamdan korktuğu, bunun yanında izleyiciyi de olaya katma ve aynı zamanda kötü bir 

olay örgüsünün devamında geleceği hissini vermektedir. Bu yöntemle etkileyici bir 

sonuca ulaşılmış ve yönetmen istediği gerilim elde etmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 44        Sahne Süresi: 00’13’’        Çekim Sayısı: 4 

Samuel Araba-Yol (Dış-Gece) Samuel 

Öndeki arabayı görürüz, şoför-koruma-arkada koruma, sonra Samuel'in arabasını... Şoför-koruma, arkada 

Samuel oturuyor... Samuel düşünceli telefonunu koltuğa koymuş arada bir oynuyor, ışığını açıyor 

kapatıyor... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++ 

Öznel Kamera Açısı: + 

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim: + 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim: ++ 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 
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Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):  

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:  

SES 

Doğal Ses: 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti): 

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): +  
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Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, Samuel Vanunu’nun da Safiye gibi bir tuzağa 

düşeceğinin belirtisi olarak filme eklenmiş, bir önceki sahneyle paralel olarak olaylar 

işlenmiştir. Sahnede kullanılan genel çekimler arabanın dışını görüntülemek için, yakın 

ve ayrıntı çekimler de araba içindeki seyredenlerin gerilimli ruh hallerini ekrana 

yansıtmak için kullanılmıştır. Kullanılan yorumlayıcı ses ve doğal ses de gerilimin 

artmasına yardımcı olmaktadır.  

SAHNE NUMARASI: 45       Sahne Süresi: 00’12’’       Çekim Sayısı: 2 

Mekan (İç-Gece) 

Bilgisayar iş başında, bilgisayar, Safiye’nin telefonunu çevirecek mekanizmayı hareketlendirir. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +   

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim:  

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim:   

Uzak Çekim:   
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KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan) + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Dikey Kaydırma:  

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:  

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti):  

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   
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KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Samuel Vanunu’nun ve Safiye’nin aracını takip eden 

bilgisayar otomasyonunu gösteren bir sahnedir. Yapılan uzun pan hareketiyle hem sahne 

girişi sağlanmış, hem de ortamı izleyiciye göstermek amaçlanmıştır. Ayrıntı çekimde 

farklı bir olayın cereyan ettiğini anlatmak maksatlı otomasyon ekranında bir işlem 

gösterilmektedir. Bu sistem, sonraki sahnede belirtilen Safiye’nin cep telefonunu arayan 

bir programdır. Bunun  yanında, kullanılan yorumlayıcı sesin (müziğin) ritmi artarak 

gerilimin daha da arttığı yönünde izleyici etkileme çabası mevcuttur.   

SAHNE NUMARASI: 46        Sahne Süresi: 00’59’’       Çekim Sayısı: 16 

Safiye Araba (Dış-Gece) Safiye  

Safîye'nin telefonu çalar. Safiye çantasından çıkarmaya çalışırken yola bakar, direksiyona hakim 

olur, sanki araba yoldan çıkacakmış gibi... 

Telefona en sonunda ulaşır, bakar gizli numara, SAFİYE: Polat'tır herhalde, 

Telefonu kulağına götürür, yes'e basar  SAFİYE: Alo... 

Birden arabanın bütün elektrik aksamı, farları 

her şeyi gider... Safiye anında arabayı sağa çeker... SAFİYE: Allah’ım... 

Kalbi hızla atmakta, telefonuna bakar, telefonunu 

çevirmeyi çalışır, telefonu da komple kapalıdır... SAFİYE: Ne oluyor ya? 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı: + 

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++  

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: +++ 
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Yakın Çekim: +++ 

Göğüs Çekim: +++++++ 

Bel Çekim:  

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim: ++ 

Uzak Çekim: + 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):  

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: ++ 

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 
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Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses: + 

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):   

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, Safiye’nin 43. sahnesinin devamıdır. Bu sebepten 

olsa gerek genel planla değil de görüş noktası kamera açısı tipiyle ve amors çekimle 

sahneye başlanmıştır. Sahnenin içinde farklı bir mekanda olan otomasyonun görüntüleri 

eklenmiştir. Öznel kamera açısı tipi, Safiye’nin cep telefonunu açtığı çekimdir. Öznel 

kamera açısı tipi ayrıntı çekimde kullanılmıştır. Ayrıca, kullanılan diğer ayrıntı çekim, 

aracın tüm elektriklerinin kesildiği anı kilometre göstergelerinin çekimiyle anlatmaktadır. 

Zoom in hareketleri de Safiye’nin korktuğu anı göstermek amaçlı kullanılmıştır. Diğer 

zoom hareketi de yakın plandan ayrıntı plana doğru yapılmış, bilgisayar ekranında 

Safiye’nin aracının durduğu anı çekmiştir. 

 

 

SAHNE NUMARASI: 47       Sahne Süresi: 01’41’’        Çekim Sayısı: 40 

Yol-ışıklar (Dış-Gece) Samuel 

Samuel'in arabası gelir ışıklarda durur... Ama ışıklarda daha Önce duran arabalarla birlikte mekanizmayı 

Samuel'in arabasına yerleştirecek araba ile Samuel'in arabası yan yanadır... Öndeki arabada bir çocuk 

vardır, Samuel'in dikkatini çeker çocuk. O sırada düzenek çalışır, ışıklar, düzenek, Düzenek bir an takılır, 
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Samuel tam görecek gibi olur, görmez düzenek bombayı Samuel'in arabasının altına yerleştirir.  

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:  

Yakın Çekim: ++++++++++++++ 

Göğüs Çekim: ++++++++ 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim: +++++++++++++++++ 

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: +++ 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma: + 

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   
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Yatay Kaydırma: 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):  

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses :   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, bilgisayarda Samuel Vanunu’nun aracını takip 

eden tek çekimlik bir başka mekanla başlar. Sonrasında, trafik lambalarında kırmızı ışığın 

yanmasıyla Samuel’in arabasına geçilir. Arabanın altına yerleştirilen bomba 

mekanizması, genellikle yakın çekim ve sabit kamera tekniğiyle çekilmiştir. Bunun 

dışında trafik akışı nesnel kamera açısı tipiyle, genel çekimle ekrana yansıtılmıştır. Üst 

çekimle verilen görüntü de arabaların kırmızı ışıkta beklediği anlar çekilmiştir.  
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SAHNE NUMARASI: 48       Sahne Süresi: 00’39’’        Çekim Sayısı: 10 

Safiye Araba (Dış-Gece) Safîye 

Safiye kontağa basıyor, arabayı çalıştırmaya çalışıyor ama araba çalışmaz, Safiye artık panik halinde, 

      SAFİYE: Allah’ım lütfen çalışsın, ne olur çalışsın. 

Tekrar telefona bakar, telefonu çalıştırmaya çalıştığı anda karşı yoldan gelen arabanın ışıkları kızın gözünü 

alır, safiye eliyle gözlerini kapatır. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: +++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: ++ 

Göğüs Çekim: + 

Bel Çekim: ++ 

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim: +++ 

Uzak Çekim: ++ 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):  

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): + 
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KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:  

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: + 

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Sahne, yakın plan çekimde Safiye’nin arabayı çalıştırma 

çabalarıyla başlar. Yapılan pan hareketi Safiye’nin elinden yüzüne doğru, hızlıca 

yapılmış olup, ortamın gerginliğini daha fazla yansıtmıştır. Bu çekim, Safiye’nin 
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çaresizliğini de ön plana çıkarmaktadır. Ortamda sadece ay ışığı etkisi veren 

aydınlatmadan başka hiçbir yapay ışık kullanımı yoktur. Uzak çekimde başka bir 

arabanın güçlü farları Safiye’nin yüzüne sert bir şekilde yönelmiştir.     

SAHNE NUMARASI: 49        Sahne Süresi: 00’38       Çekim Sayısı: 10 

Yol-ışıklar (Dış-Gece) Samuel 

Samuel'in arabası hareket eder. Sapacağı ya da bombanın patlayacağı istikamete girer... 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: ++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:    

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim: ++++++ 

Göğüs Çekim: ++ 

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim:   

Genel Çekim: ++ 

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: + 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): + 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   
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KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses: 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):   

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, trafik lambalarının yakın plan çekimiyle 

başlamıştır. Üst açıdan genel plan çekimle araçların hareketi gösterilmiştir. Yakın plan 

çekimle Samuel’in telefonuyla oynaması gösterilerek, Samuel’in canının sıkıldığı 
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anlatılmak istenmektedir. Yapılan pan hareketi genel plan çekimde Samuel’in aracının 

takibi amaçlı yapılmıştır. Araca yerleştirilen bomba da yakın plan çekimlerle verilerek 

izleyicilere hatırlatılmaktadır. 

SAHNE NUMARASI: 50       Sahne Süresi: 00’14’’       Çekim Sayısı: 1 

Safiye Araba (Dış-Gece) 

Bakarız ki, Safiye yok arabada. Arabanın kapısı açık. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: + 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı:   

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim:   

Yakın Çekim:  

Göğüs Çekim:  

Bel Çekim: 

Diz Çekim:  

Boy Çekim:  

Genel Çekim: + 

Uzak Çekim: 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): 
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KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma: 

Yatay Kaydırma: + 

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: 

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses:   

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti):   

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses:   

Sıralayıcı Ses:   

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Tek çekimlik olan bu sahne, Safiye’nin arabasının 

arkasından, açık olan kapıya kadar yatay kaydırma tekniğiyle Safiye’nin kaçırıldığını 

göstermektedir. Bu hareketin kullanılmasındaki sebep, direkt Safiye’nin kaçırıldığını 



 186 

vermek yerine dolaylı bir hareketle ekrana getirilerek, izleyicilerin merakının artırılması 

hedeflenmiştir. 

SAHNE NUMARASI: 51        Sahne Süresi:00’08’’        Çekim Sayısı: 2 

Mekan (İç-Gece) 

Bilgisayar ekranında tek araba kalmıştır... Sistem Diğer numarayı arar. 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: + 

Öznel Kamera Açısı:  

Görüş Noktası Kamera Açısı: + 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: 

Yakın Çekim: + 

Göğüs Çekim:  

Bel Çekim:   

Diz Çekim:   

Boy Çekim: + 

Genel Çekim:  

Uzak Çekim:   

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: 

Alt Çekim: 

KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler (Pan):   

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt):   
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KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:  

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In:   

Zoom Out:   

SES 

Doğal Ses:   

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses:   

Simgesel Ses (Ses Efekti): + 

Öykündürücü Ses: 

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses : 

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):   

Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe): 

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bilgisayar otomasyonu, Samuel’in telefon numarasını 

çevirirken, yakın çekimle görüntülenmektedir. Sahne  girişi kamera açısı yine genel 

çekimdir.  
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SAHNE NUMARASI: 52        Sahne Süresi:02’42’’        Çekim Sayısı: 33 

Samuel Araba (Dıs-Gece) Samuel 

Samuel'in telefonu yanıp söner... Sessizdedir, dalgın olduğu için farketmez telefonu... Önce açmaz! Samuel 

daha tenha bir yere sapar... Araba çukura girer bomba düşecek gibi olur... Samuel telefonu fark eder, bakar 

gizli numaradır...   SAMUEL: Kim ki bu? 

Samuel önce açmayacaktır, sonra karar değiştir, 

Telefona bakar.     SAMUEL: Alo... 

Arabanın elektrik sistemi birden gider, kapılar kilitlenir, 

şoför panikle sağa çekerken   SES: Auferte malum ex vobis! 

"Kötü olanları aranızda çıkarın" Türkçesi altyazıyla verilir... Samuel'in telefonu da kesilir, iyice kararır, 

kamera açılır... Samuel'in arabası havaya uçar! 

KAMERA AÇISI TİPLERİ 

Nesnel Kamera Açısı: +++++++++++++++++++++++++++++++ 

Öznel Kamera Açısı:   

Görüş Noktası Kamera Açısı: ++ 

ÇEKİM ÖLÇEKLERİ 

Ayrıntı Çekim: 

Yakın Çekim: +++++++++++ 

Göğüs Çekim: ++++++++++++ 

Bel Çekim: 

Diz Çekim:  

Boy Çekim:  

Genel Çekim: +++++++++ 

Uzak Çekim: ++ 

KAMERA YÜKSEKLİĞİ 

Üst Çekim: + 

Alt Çekim: 
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KAMERA HAREKETLERİ 

KAMERANIN GÖVDESİ İLE YAPILAN HAREKETLER 

Yatay Panoramik Hareketler  (Pan): ++ 

Dikey Panoramik Hareketler (Tilt): ++ 

KAMERA AYAĞI İLE YAPILAN HAREKETLER 

İleriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Geriye Doğru Derinlemesine Kaydırma:   

Dikey Kaydırma:   

Yatay Kaydırma:   

KAMERANIN LENSİ İLE YAPILAN HAREKETLER  

Zoom In: + 

Zoom Out: + 

SES 

Doğal Ses: + 

Yorumlayıcı Ses: + 

Çevresel Ses: + 

Simgesel Ses (Ses Efekti): 

Öykündürücü Ses:   

Özdeşleştirici Ses:   

Özetleyici Ses:   

Birleştirici Ses: 

Sıralayıcı Ses:  

KURGUDA NOKTALAMA KULLANIMI 

Kesme (Cut): + 

Zincirleme (Mix):  
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Karama Açılma (Fade In-Fade Out):  

Silme (Wipe):  

Sahne İle İlgili Açıklamalar: Bu sahne, bölümün son sahnesidir. Araç içi çekimler 

genelde yakın plan alınmış, genel plan çekimler aracın yolda ilerleyişini dışardan 

göstermiştir. Yapılan kamera hareketleri araç takibi için yapılmıştır. Final çekim olan 

patlama görüntüleri de genel plan çekilmiş olup, kesmeler daha ritmik şekilde; 

patlamanın farklı açılarıyla kurgulanmıştır. Son çekimde kararma kullanılarak dizinin 85. 

bölümü bitirilmiştir. 
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SONUÇ 

“Kurtlar Vadisi” dizisinin 85. bölümü toplam 51 sahne ve 871 çekimden 

oluşmaktadır. Dizinin bu bölümünün toplam süresi, 1 saat 10 dakikadır.  

Kamera açısı tipleri açısından 85. bölüm incelendiğinde; 563 adet nesnel kamera 

açısı tipi, 17 adet öznel kamera açısı tipi,  291 adet de görüş noktası kamera açısı tipinin 

kullanıldığı görülmektedir. 

Yönetmen, nesnel kamera açısı tiplerini, olayları tarafsız bir şekilde izleyiciye 

aktardığını göstermek amacı ile kullanmıştır. Daha çok dış mekan çekimlerinde, tek 

oyuncunun kameraya alındığı sahnelerde ve ikiden daha fazla karakterin kullanıldığı 

sahnelerde nesnel kamera açısı tipine yer verilmiştir. Bunun yanında dikkat çekici bir 

husus da, tüm sahne başlangıçlarının nesnel kamera açısı tipiyle kayda alınmış olmasıdır. 

Nesnel kamera açısı tipinin bahsedilen şekillerde kullanılması, özellikle gelişen olayları 

objektif olarak izleyicilere aktarması açısından anlamlı ve doğru bir kullanım olmuştur. 

Öznel kamera açısı tipinin dizide kullanımı incelendiğinde; 871 çekimden oluşan 

bu bölümde, sadece 17 adet öznel kamera açısı tipine yer verilmesi dikkat çekmektedir. 

Kullanılan öznel kamera açısı tipleri, sadece nesneleri oyuncuların bakış açısından 

vermektedir. Bir oyuncunun bakış açısından, diğer bir oyuncunun hareketleri ise ya görüş 

noktası kamera açısı tipinden, ya da nesnel kamera açısı tipinden çekilmiştir. Yönetmen, 

bu tür bir kullanımı öznel kamera açısı tipinden vermeyi tercih etmemiştir. Öznel kamera 

açısı tipi daha fazla kullanılmış olsaydı, baskın karakterlerin çok olduğu 85. bölümde, 

izleyici olay örgüsüne daha fazla katılmış olur, karakterlerin yerine geçerek, diziyle daha 

iyi bütünleşebilir, bu yöntemle de daha etkili bir anlatım tarzı ortaya çıkabilirdi.  

Kullanılan 291 adet görüş noktası kamera açısı tipi ise, neredeyse tamamen iki 

oyunculu diyalog sahneleri çekimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Diyalog sahnelerinde 

kullanılan bu kamera açısı tipi tekniği, sanki gerçekleşen tüm diyalogların izleyicinin 

yanında konuşulduğu hissi verilerek, izleyiciye tanıklık imkanı vermektedir. Bu kullanım 

ile yönetmen, diyalog sahneleri çekimlerinde kendine has bir tarz geliştirmiş ve bu 

yöntem ile izleyiciyi dizinin içerisine bir tanıkmış gibi yerleştirmiş, dikkati sürekli dizi 

üzerinde tutabilmeyi başarmıştır.  

Kullanılan çekim ölçekleri incelendiğinde ise aşağıdaki bulgulara rastlanmıştır: 
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85. Bölümde, 110 adet yakın çekim, 357 adet göğüs çekim, 143 adet boy çekim, 

37 adet ayrıntı çekim, 151 adet bel çekim, 37 adet diz çekim, 51 adet genel çekim, 10 

adet de uzak çekim kullanılmış, toplamda ise 896 adet çekim ölçeğine yer verilmiştir. 

Kullanılan çekim sayısı ile çekim ölçekleri sayısının birbirini tutmamasının sebebi, 

kamera hareketlerinden kaynaklanmaktadır.  

Dizi de ağırlıklı olarak boy, bel ve göğüs plan çekimlere yer verilmiştir. Göğüs 

plan çekimler görüş noktası kamera açısı tipinin kullanıldığı diyalog sahnelerinde daha 

fazla yer almaktadır. Boy ve diz çekimler ise, nesnel kamera açısı tipinin kullanıldığı 

çekimlerde, mekanı ve karakterleri göstermek amaçlı kullanılmıştır. Dış mekan 

çekimlerinde de ağırlıklı olarak genel çekimlere yer verilmiştir. Kullanılan ayrıntı 

çekimler ise, izleyiciye olayların gidişatını tahmin edebilmesi için ipucu olabilmesi 

amacıyla yerleştirilmiş ve bu kullanım başarılı olmuştur. Ekrana yansıtılan yakın 

çekimler ise, boy, bel, diz ve göğüs plan çekimlerin ardından, önemli olayların veya 

nesnelerin hareketinin devamını daha yakından takip etmek amacı ile kullanılmıştır. 

Kullanılan uzak çekimler (panoramik çekimler) ise, dış mekanlarda özellikle ayrım 

değişimlerini vurgulamak için kullanılan İstanbul manzaralı çekimlerdir. 

85. bölüm, kamera yüksekliği açısından incelendiğinde ise, 18 adet üst açılı, 9 

adet de alt açılı çekim kullanılmıştır. Alt ve üst çekimler, karakterlerin ruh halini, gücünü 

veya acizliğini, kendine güvenini veya güvensizliğini dramatik olarak yansıtmak için çok 

sınırlı miktarda kullanılmıştır. Bunların yanında dış mekan ve genel çekimlerde nesne 

hareketini göstermek maksatlı; iç mekan çekimlerde de konu yüksekliğinin vurgulanması 

maksatlı üst ve alt açılı çekimlere başvurulmuştur.  

Bölümde, yatay panoramik hareketler (pan) 39, dikey panoramik hareketler (tilt) 

8, ileriye doğru derinlemesine kaydırma 13, yatay kaydırma 16, dikey kaydırma 2, geriye 

doğru derinlemesine kaydırma 3, zoom in 7, zoom out ise 5 kez kullanılmış olup, 

kullanılan kamera hareketleri, ağırlıklı olarak oyuncu veya nesnelerin takibi amaçlı 

kullanılmıştır. Oyuncu ve nesne takiplerinde kamera ayağı ile yapılan kayma hareketleri 

(nesnel kamera hareketleri), özellikle sahne başlangıçlarında genel plan çekimlerle ekrana 

getirilmiş, kameranın gövdesi ile yapılan hareketlerden yatay panoramik hareket (pan); 

ortamı tanıtmak, dikey panoramik hareket (tilt) ise kişileri tanıtmak maksatlı 

kullanılmıştır. Yapılan optik kayma hareketlerinden zoom in ise, özellikle daha genel 
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çekimden yakın çekime, konunun önemini ve olayın heyecanını vurgulamak amaçlı 

nesnel ve görüş noktası kamera açısı tipiyle kullanılmış, öznel kamera açısı tipiyle 

kullanımı olmamıştır. Özellikle konunun önemini vurgulamak maksadıyla öznel kamera 

açısı tipiyle kullanılan zoom in hareketi çok daha etkili bir kullanım olabilirdi. Bu şekilde 

izleyici olaya direkt katılabilir, dramatik etki daha fazla sağlanabilirdi.  

Kurtlar vadisi dizisi 85. bölümü ses kullanımı açısından incelendiğinde, doğal 

seslerin, yorumlayıcı seslerin ve çevresel seslerin bir arada sık kullanıldığı görülmektedir. 

Özellikle yorumlayıcı ses kullanımında olayların heyecanın tırmanışına göre kullanılan 

müziğin ritminin artması ya da azalması izleyiciyi etkilemektedir. Bir diğer önemli teknik 

ise, özdeşleştirici seslerin yoğun olarak kullanılmasıdır. Sahne değişimlerinden sonra 

ekrandaki karaktere yüklenen müziklerin kullanımı, izleyicinin dikkatinin ekrandaki 

karaktere yoğunlaşmasını sağlamaktadır. 

Bölüm, kurguda noktalama kullanımı açısından incelendiğinde ise, bölümün bir 

sahnesi hariç, tamamında kesme kullanılmıştır. Zaman devamlılığının ve ritmin 

korunması maksadıyla kullanılan kesmenin, doğru bir geçiş olduğu düşünülebilir. Polat 

Alemdar’ın psikolojik durumunu dramatik öğe olarak yansıtmak amacıyla bir sahnede 

tamamen mix kullanımı, o sahneyi diğer sahnelerden farklı kılmıştır. Bunun yanında 

zaman geçişlerini daha etkili ve anlaşılır olarak ekrana yansıtmak için İstanbul 

manzaraları ile geceden gündüze ya da gündüzden geceye geçişler de mix kullanılarak 

yapılmıştır. Kararma-açılma kullanımı yerine bu yöntemin kullanılması son zamanlarda 

diğer dizilerde de popüler bir kullanımdır. Dizinin başlangıcında açılma; bitiminde de 

karama kullanımı mevcuttur. Bu noktalama kullanımında ki amaç ise, bir bölümünün 

başlangıcını ve bitişini belirtmektir.  

Dizide kullanılan yapım ve çekim tekniklerinin incelenmesi sonucunda, 

çalışmanın varsayımında da belirtildiği gibi, “Kurtlar Vadisi” dizisinin, televizyon 

program yapım ve çekim tekniklerine genel olarak uygun olduğu görülmektedir. 

Elde edilen bu bulgular sonucunda, son yıllarda Türk dizi yapımlarının, yapım ve 

çekim teknikleri açısından oldukça ileri bir seviyeye ulaştığı genellemesi yapılabilir.  

Gelinen bu noktada, Türk televizyonlarının yayın kalitesi artmış, izleyici kitlesine 

daha kaliteli televizyon dizileri izletme olanağı sağlanmış, dünya standartlarına yakın 

yapım ve çekim tekniklerine ulaşılmıştır. Diğer bir açıdan bakıldığında ise, kaliteli dizi 
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yapımından elde edilen gelirler, yapımcı veya yönetmen tarafından sinemaya aktarılarak, 

Türk sinemasının da gelişimine katkı sağlamıştır.      
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