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ÖZET 
Sinema Yapımlarında Görsel Eğretileme ve Anlatım Aracı Olarak Işık: Kara 

Film Örneği başlıklı bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ışık-gölge 

tekniğinin resim sanatı içerisindeki gelişimi ve sinemaya olan etkisi, film 

ışıklandırmasının kökenleri, aydınlatmanın dramatik öğe olarak kullanılması 

anlatılmıştır. 

İkinci bölümde, Kara filmlere ilham kaynağı olan Dışavurumcu Alman 

Sineması’nın özellikleri ele alınmış, daha sonra kara filmlerin yapısal  çerçevesi 

çizilmeye çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde, ışık-gölgenin yoğun olarak kullanıldığı kara filmlerin 

aydınlatma açısından kullandığı teknikler ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama 

bölümünde ise David Fincher’in “Yedi (Se7en) filmi, aydınlatma tekniği açısından 

“Mizansen Analizi” yöntemiyle incelenmiştir. 
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SUMMARY 

This thesis titled,  Light as a tool for expression and visual metaphor in the 

narrative cinema productions: Film noir example consists of three chapters. In the 

first chapter in the development of the art of painting technique of light and shadow, 

and the impact of the cinema, the origins of the lighting, the use of the item  was 

described.  

In the second part, which inspired the Film Noir properties are discussed in 

German expressionist cinema, , then the structural framework of film noir was 

desciribed.  

In the third part, the light-shadow-intensive land uses film techniques are 

discussed in terms of lighting. In the implementation stage of the study,  David 

Fincher's  film "Seven (Se7en) was investigated in terms of lighting technology by  

“Scene Analysis "method. 
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GİRİŞ 
Tarih boyunca, siyah, en koyu renk olarak beyazın tam karsısında, 

uğursuzluğun, nefretin, korkunun, acının rengi olabildiği gibi sadakati, güvenilirliği, 

dayanıklılığı simgelemiş, beyaz; siyahın tam aksine yasamın hem başına hem 

sonuna, soğuğa, sessizliğe, huzura, bekârete olduğu gibi ölüme de çağrıştırmıştır. 

Uzlaşmanın, içe kapanıklığın simgesi olarak görülen gri ise, kararsızlığın, hüznün, 

sıkıntının, karamsarlığın rengi olarak simgeleşmiştir (Ercan, 2010:4) 

Sinema sanatının temel bileşenlerinden belki de en önemlisi görüntüdür hiç 

şüphesiz. Önemli görüntü yönetmenlerinin hemen hepsi, klasik resim sanatının 

ustalarının eserlerini incelemiş ve büyük çoğunlukla da sinema sanatı için 

Chiaroscuro’da karar kılmışlardır. Sinema sanatı ve görsellik dendiğinde ilk önce 

akla ışık ve gölge gelmektedir. Işık ve gölge görüntüye anlam verir, tutkuyu, 

korkuyu, umudu, sevinci ve hüznü sırtında taşıyan en önemli anlatım 

elementlerinden biri haline gelir.  

1910’lu yıllarda, Fransız yönetmen Abel Gance, sinemayı ‘ışığın müziği diye 

betimlerken, aynı düşünceden hareketle ışık konusunda benzer bir yorum getiren 

Walter Rutman, ‘ ışığın müziği her zaman sinemanın özü olarak kalmış ve 

kalacaktır’ demektedir.  

Işık çalışması sinema ve televizyon’da görüntüyü kökten değiştiren, 

değişimlerin derhal yansıdığı en temel unsurlardan biridir. Işık, sadece nesneleri 

görünür kılmaktan öte görüntüye anlam, estetik ve yeni bir boyut kazandırmaktır. 

Eisenstein, için ışık gerçek bir anlam üretme çalışması haline gelirken, Orson 

Welles’in ünlü görüntü yönetmeni Greg Tolland için ışık, bir kurgu elemanıdır. 

Işık her şeyden önce fiziki bir veri olsa da Hitchcock’da psikolojik ve 

sembolik bir değer alır. 

Aydınlatmanın, dramatik öğe olarak kullanılışı onun iki çeşit etkisinden ileri 

gelir. Bunlar nesnel ve öznel etkilerdir. Aydınlatmanın nesnel etkisi, eşyanın 

görünüşünü değiştirmesiyle ortaya çıkar; aynı cisim aydınlatma çeşidine göre başka 

başka şekillere bürünür. Aydınlatmanın öznel etkisi, belirli bir aydınlık derecesinin 

üzerimizde uyandırdığı duygudur. Gün ışığında hiç önemsemeyeceğimiz cisimler 

karanlıkta bize korku veren kılığa bürünebilir. Aydınlık, güneşli hava bizde sevinç, 
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canlılık; karanlık yağmurlu hava keder, durgunluk uyandırabilir. Işık sadece uzamı 

değil zamanı da devindirir. 

Işığın büyüleyici özelliği esnekliğidir. Kolayca kontrol edilebilir olmasıdır. 

Bir düğmeye dokunarak dramatik hava bambaşka bir hale sokulabilir. Ya da 

izleyiciye hissettirmeden esrarengiz bir şekilde değiştirebilir. 

Ustaca yapılmış bir aydınlatma ekrana, sahneye yansıyacak etkiyi yaratmada 

ve denetlemede en temel unsurdur. Bu ışığın güç, nitelik, açı ve yayılım alanını 

dikkatle düzenleyerek yapabilir. 

Çalışma, sinemada anlam üretmede, senaryonun barındırdığı öğeleri estetik ve 

farklı formlarda perdeye yansıtmada önemli ve vazgeçilmez bir önemi bulunan 

aydınlatmanın, sinema öncesi resim sanatından nasıl etkilendiğini ortaya koyması 

açısından ve bu tekniğin kara filmlerle birlikte anlamı destekleyen bir unsur olarak 

nasıl zirveye ulaştığını incelemesi açısından önemlidir. Özellikle aydınlatma 

tekniklerinde yaşanan gelişmeler ve uygulamalardaki çeşitlilikler göz önüne 

alındığında, sinema ile ilgili bu bağlamda yapılan incelemelerin azlığı nedeniyle 

araştırmanın yeni çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; sinema yapımlarında senaryo, görüntü düzenleme, ses, 

kurgu gibi temel unsurlardan biri olan aydınlatmanın, hikâyenin bünyesinde 

barındırdığı tutkuyu, korkuyu, umudu, sevinci ve hüznü, doğru ile yanlışı, nevrotik 

çatışmaları, bilinen ile bilinmeyen arasındaki karmaşayı belirginleştirmede nasıl 

etkili olduğunu artaya koymaktır. Ayrıca aydınlatmanın, zamansal devinimi nasıl 

sağladığı;  psikolojik ve sembolik anlatımlar için ne kadar önemli olduğu, anlam 

üretmede kullanılan dili nasıl etkilediği  ele alınacaktır. 

Bu araştırmanın varsayımları şunlardır:  

1. Sinemada anlam üretmede kullanılan aydınlatma ilhamını resim sanatından 

almıştır.  

2. Sinema dilinde kullanılan imgeler aydınlatmayla birlikte daha güçlü ve 

keskin vurgular yaratır. 

3.  Bir hikâyenin dramatik dili ne kadar iyi olursa olsun, hikayeye uygun ne 

kadar zengin mekan kullanılırsa kullanılsın iyi bir aydınlatma olmadan, 

anlam üretmek ve görsellik eksik kalacaktır.  
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 Çalışmanın evrenini aydınlatmanın altın çağı olarak değerlendirilen kara 

filmler, örneklemini ise ‘Neo-Noir’ bağlamında değerlendirilen, David Fincher’in 

yönettiği filmler arasından tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen Yedi (Se7en)  filmi 

oluşturmaktadır. 

Bu araştırma, resim sanatının ışık gölge tekniği bağlamında sinemaya etkisi 

ve bu tekniğin en fazla uygulandığı kara filmler ile sınırlıdır. Işık-gölge tekniğinin 

anlatıma olan katkısını ortaya koymak için seçilen bu film, aydınlatmanın altın çağı 

olarak nitelendirilen kara filmler arasından belirlenmiştir. Çalışmanın; yöntemi 

oluşturan “Mizansen Eleştirisi” üçüncü bölümde açıklanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BİR ANLATIM ARACI OLARAK SİNEMA YAPIMLARINDA IŞIK 

Sinema ve televizyon yapımlarında ışık bir şeyleri görünür kılmaktan öte 

sahneye, ekrana yansıyacak etkiyi yaratmada ve denetlemede yardımcı olur. 

Işığın sanat alanında kullanımında ilk uygulamalar sinema ve televizyondan 

önce var olan resim sanatında görülmektedir. Sanatçının kullandığı boya 

maddelerinin doğada var olan ışığı kesinlikle yansıtmadığını söyleyen Gombrich, 

zeminin koyu olmasının kâğıdın beyaz tonu aracılığıyla ışığı gösterebilme olanağı 

verdiğini, dolayısıyla malzeme karakterinin yüzey için önemli bir araç olduğunu 

belirtmektedir. Bir resmin iki farklı kopyasının ışıklı ve aydınlatılmış bir ortamda 

birbirinin aynı olarak görülemeyeceğini ve ışığın gerçek miktarından çok parlaklık 

aralıkları veya parlaklık dereceleri karşısında insan gözünün tepki verdiğini belirten 

Gombrich, aydınlatma yoluyla insan psikolojisi ve duygularının anlatılmasının ve 

etkilenmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir (Aktaran, Bayram : 2009, 125) 

 Aydınlatma teknikleri çok eski tarihlerden itibaren kullanılmaktadır. Resim 

sanatı aydınlatma tekniklerini geliştirmiştir. Ressamlar tuvaldeki konuyu ışık ve 

renklerle anlamlandırmıştır. Sinema, aydınlatma tekniklerini önce resim sanatından 

almış, daha sonra kendine ait bir anlatım aracı haline getirmiştir. Aydınlatma 

sinemada görüntü düzenlemesi için büyük önem taşımaktadır. Ressamlar ele aldıkları 

konuyu ışık düzenlemesi yaparak izleyiciye aktarırken,  sinemacılar da aynı şekilde 

görüntü düzenlemelerinde ışık düzenlemesi yapmaktadırlar (Arslantepe, 2012: 32).  

1.1.  Resim Sanatı İçinde Işık-Gölge Tekniğinin Gelişimi Ve Sinemaya 

Etkisi 

İlk çağlardan bu yana sanat,  insanın içinde bulunduğu dünyayı anlatma 

yöntemi olarak var olmuştur. Bu anlatım yolu ile ortaya çıkan, insan tarafından bir 

forma kavuşan nesneye sanat eseri, esere biçim ve anlam kazandıran kişiye sanatçı 

denmiştir.  

Sanat gerçekliğe dayanan ancak gerçeklikten farklı bir dış görünümün ortaya 

çıkardığı eserdir. Böylelikle sanat eseri duygularımızın kaynağıdır (Aktaran: Özer, 

2006: 4).  
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Sanat, dış dünyada görünen nesnelerin içeriğini, dış dünyanın saf görünüş ve 

aldatışından kurtarır. Nesnelere farklı manalar yükler ( Hegel, 1994: 8-9). 

Sanat, insanlığın bugünkü toplumun ötesindeki ‘diğer’ toplum için duyduğu 

özlemin varlığını koruyabileceği son sığınaktır. Sanat, insanlığın meşru bilgi alanı 

olan gelecekteki mutluluğunun ifadesidir (Aktaran: Özer, 2006: 4) 

İnsan belleğine ait en eski ürünleri, sanat eserlerinin ardındaki, yaratıcı itkiyi, 

kaynağın ta kendisinden kavramamızı sağlar. Gravette avcıları döneminin 

heykelciklerindeki yetkinlik ve Madeleine kültürü evresi mağara şaheserleri, ilkel 

insanın formlar aracılığıyla, zihinde önceden bulunan bir ‘güzellik’ fikrini dile 

getirme eğilimine sahip olmadığını gösterir. Sanat insanoğlunu, yaptığı her şeyde 

Yaradan’ın yaratıcı edimini tekrarlamaya sürükleyen benzersiz dehanın birçok dile 

gelişinden biri belki de en özgülüdür. İnsanoğlunun doğa üzerindeki egemenliğini 

ortaya koyduğu bir büyü çalışması ve etkinliğidir (Bazin: 1998, 15). 

İnsanoğlunun dünyanın temelinde yatan güçleri yaratıcı bir biçimde 

kavrayabilmesi için uzun bir sürenin geçmesi de hiç kuşkusuz, gerekliydi. Dilin 

yaratılması ve evrimi de, bizzat sözsel formların icat edilmesini ve 

yetkinleştirilmesini gerekli kılan sanatsal bir işlemdi. Nesneleri adlandırmak ilk 

yaratıcı edimdir (Bazin: 1998, 16). 

İnsanlığın eski taş çağlarından bu yana eserleri ile çizdiği grafik izlendiğinde, 

küçük avcı topluluklarından köylere, köylerden site hayatına, site hayatından kent 

devletlerine ve daha sonraları, imparatorluluklar ve diğer çeşitli devlet yönetimlerine 

varılır (Turani, 1992: 9). 

Rene Hygue ‘sanat estetikle iç içedir’ der. Bu doğrudur. Çünkü çağların 

dünya görüşleri, aynı zamanda estetik görüşleri de yansıtır. Sanat eserinin bir dünya 

görüşü ürünü olduğu kabul edilince Mısır mimarisinin neden bir Grek mimarisinden 

farklı olduğu da anlaşılır. Bu bakımdan devlet yapısının ve inançların, sanat eserinde 

payları olmaktadır (Turani, 1992: 9). 

İnsanlık tarihi büyük bölümler halinde üç önemli kültür dönemine ayrılır. 

Bunlar, yağma kültürü, tarım kültürü ve bilimsel teknoloji kültürüdür. İnsanlar bu 

kültür aşamalarının birinden diğerine geçmek için binlerce yıl çabalamak zorunda 
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kalmışlar ve bu geçiş dönemleri büyük savaşlara, inanç değişikliklerine ve 

dolayısıyla büyük acılara sebep olmuştur (Turani, 1992: 10). 

Sanatçı kendi eserinin kaynağıdır. Eser de sanatçının kaynağıdır. Biri 

olmadan diğeri olmaz. Tek başına biri diğerinin yerine geçemez. Eser ve sanatçı, 

üçüncü unsur sayesinde hem kendi içlerinde hem de karşılıklı olarak ilişki içerisinde 

bulunurlar. Üçüncü unsur da esere ve sanatçıya adını veren şey, yani sanattır 

(Heidegger 2003 7). 

Sanatçıya, devlet ya da toplum tarafından sanat eserinin yapılması görevi 

verilince, iş bölümünün kendisine kazandırdığı olanaklar içinde o, eserin çağına ve 

çağının düşüncesine uymasını gerektirecek araştırmayı yapmak, biçimlerini bulmak 

ve belli bir atmosfer içinde senteze gitmek zorunluluğu duymaktadır (Turani, 1992: 

9) 

Bütün güzel sanatlar gibi resim sanatı da Antik Çağ’dan itibaren uzun bir süre 

basit bir zanaat olarak algılandı. Yüksek mevkii sahibi kişiler ve kurumlar ressamlara 

belli bir sürede bitirmeleri kaydıyla kendi belirledikleri içerikte resimler sipariş 

ederlerdi. Ressamlar yaptıkları resimlerde, salt bir motifi yansıtmaktan öte kendi 

amaçları doğrultusunda yaratıcı özgürlüklerini kullanmayı ancak 700 yıl kadar önce, 

büyük mücadeleler sonunda kazanabildiler. Ressamlar, uzun ve yavaş bir süreç 

içinde zanaatkâr statüsünden kurtulmaya ve özgür sanatçılar olarak fikirlerini ifade 

etmeye başladılar (Krausse, 2005:6). 

Sanattaki bu yeni anlayışların temelinde, hayatın tüm alanlarında 

gerçekleşmeye başlayan ve Ortaçağ’ın bitiminde yeni bir dünya görüşü ile düşünsel 

duruşa yol açan büyük dönüşümler yatar (Krausse, 2005:6). 

Ortaçağ dogmalarının yerini Yeniçağda bilgi, dünyevi güzellik, kişisel başarı, 

mal ve mülk alıyordu. Ortaçağ eserlerine imzasını atmayan sanatçı, bu çağda yani 

Rönesans’ta kendi yaratış gücüne inandığından eserinin altına imza atacaktır (Turani, 

1992: 344). 

Ortaçağın bütün eserleri, müşterek ibadet içindi. Oysa Yeniçağda sanat eseri 

kendi kişiliğini kazanır ve kiliseden yakasını kurtarır. Ve Yeniçağın sonunda ‘I art 

pour I art’(sanat aşkına sanat) düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir diğer önemli 

nokta sanatın din konuları dışına çıkışı, estetik değerlerin birinci plana alınması idi. 



7 
 

 

Güzellik duygusu ayrı bir kavram, bir dünya görüşü olarak kilise değerleri dışında 

önem kazanıyordu (Turani, 1992: 352, 353). 

İtalyan ve Flaman sanatçıların, 15. yüzyılın başında yaptıkları yeni buluşlar, 

tüm Avrupa’da yeni bir canlılık yarattı. Ressamlar ve sanat koruyucuları, sanatın 

yalnızca kutsal bir öyküyü etkileyici bir şekilde anlatmaya yaramadığı, aynı zamanda 

gerçek dünyanın bir parçasını da ayna gibi yansıtabileceği fikrinin cazibesine 

kapıldılar. Sanattaki bu büyük devrimin hemen ortaya çıkan ilk sonucu, her yerdeki 

sanatçıların denemelere girişmeleri ve yeni, şaşırtıcı etkiler aramaya başlamaları 

oldu. 15. Yüzyıl sanatına egemen olan bu serüven ruhu, Ortaçağ’dan gerçek kopuşu 

belirleyen unsurdur (Gombrich, 1997:247).         

Fransa tarafından Gotik sanatın kabul ettirilmesiyle on dördüncü yüzyıl 

Avrupa’sında sanat alanında bir birlik sağlandıktan sonra on beşinci yüzyılda dikkate 

değer bir karışıklık ortaya çıktı ve Gotik sanatının son evresi olan alevli üslup ile 

Rönesans üslubu çatışmaya girdi (Bazin, 1998:243). 

Avrupa’nın tümü gibi benimsemek zorunda kaldığı Gotik sanat yüzünden, 

aşağı yukarı bir yüzyıl yerinde saymış olan İtalya, kendisine büyük ün kazandıran 

bizim ‘Rönesans’ diye bildiğimiz ve görsel sanatlar alanında kendini gösteren büyük 

yaratıcı atılımı, on beşinci yüzyılın başlarında edinmiştir. İsviçreli tarihçi Jacob 

Bruckhardt, 1860 yılında Rönesans’ı Ortaçağ’ın kimliksiz kalabalıklarından sıyrılan 

bireyin kendini ortaya koyuşu olarak tanımlar (Bazin, 1998:245). 

Rönesans, oluşan ve gelişen insan aklının önemli bir sonucudur ve bütün 

Hıristiyan dünyası ile eski düşünce sisteminin çöküşü ile ilgili bir sonuçtur. Bu 

nedenle yeni ortaya çıkmaya başlayan bu görüşün getireceği bir sanatı olacaktı ve 

ortaya çıkan da işte bu görüşle ilgili idi. Dolayısıyla sanatın konusu insan ve onun 

gerçeğiydi (Turani, 1992: 355).  

Ortaçağ, sanatı, ibadet için bir alet saymıştır. Aynen Buzul Çağı sanatçısının 

resmi, av için bir araç olarak görmesi gibi. Yeniçağ sanatı ise, din sahneleri yerine, 

insan ve onun çevresinin en ideal şekilde ifadesini ele almıştır. En önemlisi, bir sanat 

eseri bilincinin ve sanatçı değerinin, bu sıralarda önem kazanmasıdır (Turani, 1992: 

373).  
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Gotik Sanat İtalya’da köklü bir temel bulamamış ve kısa bir süre sonra da 

bugün Rönesans Sanatı dediğimiz anlayışa yerini terk etmiştir. İtalya’da 16. Yüzyılın 

ortalarına kadar uzanan Rönesans devri diğer Avrupa ülkelerinde ancak aynı yüzyılın 

başlarında kendini kabul ettirebilmiştir. Rönesans sanatı daha önceki sanat 

üsluplarından daha farklı bir tutumla insan üstü bir dinsellik yerine dinle bütünleşen 

bir doğa ve idealize olmuş bir insan anlayışına sahipti (Beksaç, 1995, 21). 

Rönesans sanatı Klasik Antikiteye yani Eski Roma ve Yunan sanat eserlerine 

duyulan yoğun ilgiye bağlı olarak Avrupa’nın Hıristiyan öncesi devrine ve Klasik 

sanatı yeniden canlandırmayı amaçlamış bir devrin sanatıdır. Rönesans Sanat 

ortamında mimari önemini sürdürmekle beraber, diğer sanat kolları özellikle de 

resim ve heykel tamamen bağımsız bir nitelik kazanmış ve hatta birçok noktada 

mimarları gölgede bırakan sanatçılar yetişmesine imkân tanımıştır (Beksaç, 1995: 

21).  

Batı sanat tarihinde resim ilk kez erken Rönesans döneminde diğer sanat 

dallarından sivrilerek birinci sıraya yükseldi. Böylece sanat eserleriyle izleyici 

arasında yepyeni bir ilişki ortaya çıkmıştı: Resim artık sadece bir işlevi yerine 

getirmeyi amaçlamıyor, kendince izleyicisine meydan okuyordu. Sanatçılar, gitgide 

artan bir çoğunlukla, eserlerindeki yüzeysel ‘doğallıktan’ uzaklaşarak, İtalya’da 

Masacio, Uccello, Piero delle Francesca, Boticelli ve Mantegna, Almanya’da 

Multscher ve Witz’in yaptığı gibi doğal yaşamı derinden anlamaya yönelik bir yola 

saptılar (Wundram, 2008: 6). 

Resim sanatında antik mirastan esinleniş, heykel sanatı kadar kolay 

olmamıştır. Çünkü heykel ve kabartma örnekleri, birçoğu kaybolmuş olan resim 

örneklerinden daha çok görülebilmiştir (Tansuğ, 1999:164). 

 Dünya’ya bir muhabir gözüyle bakan sanatçılar, araştırılması gereken uçsuz 

bucaksız bir alan, insan ve doğa dünyasına ait sayısız form çeşitleri bulmuşlardı 

(Bazin,1998:243). 

Bütün klasik sanatlar gibi Yüksek Rönesans’ın da önemli bir özelliği vardı: 

birbiriyle çelişen, bu nedenle de bir arada bulunması imkânsız gibi görünen sanatsal 

duruşları mükemmel bir dengeye getirmek. Gerçek ile ideal, dindışı ile kutsal, 
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hareket ile dinlenme, özgürlük ile yasa, üç boyutlu mekan ile düzlem, çizgi ile renk, 

hepsi mutlu bir ahenkle uzlaştılar (Wundram, 2008:15).   

Daha önceki devirlerde önemli ölçüde diğer sanat kollarının başarılarıyla geri 

planda kalmış olan resim sanatı Rönesans ortamında büyük bir atılım yapmış ve ilk 

plana çıkmıştır. Rönesans resim sanatı bu sanat kolunun olduğu kadar bütün Sanat 

Tarihi’nin de kabul ettiği en büyük dehalardan bazılarının faaliyet alanı olmuştur 

(Beksaç, 1995, 33). Işığın değişik bir tarzla ele alınışı Rönesans’ın getirdiği önemli 

yenilikler arasındadır ve antikçağdaki sanatçılarınkine çok yakındır (Parramon, 1997: 

12). 

16. yüzyıl sonlarında Rönesans’ın konuları ışık ve atmosferle çevreleyerek 

doğal bir ortama yerleştirme eğilimi, 17. yüzyılda yerini ‘tenebrizm’adı verilen koyu 

gölgeli tekniğe bırakmıştır. Bir ‘gölge oyununu’ hatırlatan bu teknikle yapılan 

çalışmalarda fantastik sıkça görülmektedir: ışık ve gölge kontrastı, sanki objeler ve 

figürler önce tamamen karanlık bir odaya kapatılmış ve sonra birdenbire 

aydınlatılmış gibi güçlüdür. Yaratılan etki son derece dramatiktir ve dinsel 

gizemlerin ifadesi için idealdir (Parramon, 1997: 12-13). 

Işık ve gölge resme bir atmosfer perspektifi getirmiştir (Turani,1992: 379). 

15.yüzyılda uygulanan çizgi perspektifi gözü resmin içine çekiyordu. Burada ilk kez 

hava perspektifiyle derinlik verilir. Konturları yumuşatan bir hava tabakası bütün 

formları dört bir yandan sarıyor ve geride sis perdeleri içinde gözden silinen peyzaj, 

gözü resim yüzeyinden ayırmaksızın derinliğini vurgular. 15. yüzyıl ustaları gölge-

ışığı eşyanın rölyefini belirtmek için karşıt değerler olarak kullanıyorlardı. Leonardo, 

Denemelerinde meslektaşlarına bundan kaçınmalarını salık verir (Aktaran,İpşiroğlu, 

1977: 72).  Ona göre gölge ışık karşıt olmaktan çok birbirini tamamlayan değerlerdir. 

Bunların kaynaşarak, maddenin sertliğini gideren büyülü bir havayla 

biçimleri sarması gerekir. Andrea del Sarto, Correggio, ve özellikle Giorgione ve 

Tziano gibi Venedik’li sanatçılar Leonardo’nun bu uyarmasından yararlanmışlardır 

(İpşiroğlu,1977:72). 
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1.1.1. Masaccio’nun Işık Kullanımı: 

 

Şekil 1. Kutsal Teslis 

Perspektifin ‘keşfinin’ resim sanatı için taşıdığı büyük anlamı ilk kavrayan 

Masaccio,’Kutsal Teslis’ freskinde gerçek derinlik duygusunu yakalamış, yumuşak 

bir ışık ayarıyla doğal bir üç boyutluluğa ulaşan figürler, o zamana kadar hiç 

görülmemiş bir varlık, bağımsızlık ve bireysellik kazanmışlardır (Krausse, 2005: 9, 

10).  

Sanatçı doğayı ve insanı incelemiş ve ifade konusunda yeniliklere yönelmiş, 

perspektif ve ışık etkilerini incelemiştir. Massaccio’da, perspektif, kitle ve volümler 

birbirini tamamlayan öğelerdir. Işık gerçek bir kaynaktan geliyormuşçasına tasvir 

olunan sahneye dağılır. Kitlelerin, volümlerin ve ışığın gereğince kullanılmış olması 

sanatçıda gerçek duygusunun geniş ölçüde mevcut olduğunu gösterir (Kınay, 

1993:28). 
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1430-1450 yılları arasında bazı sanatçılar yeni sanat atmosferi yaratmışlardır. 

Massaccio, ışığı değerlendirmiş, figürlerin üç boyutluluğunu belirten bir öğe olarak 

düşünmüştü. Venedikten Floransa’ya gelen Domenico Veneziano ise gün ışığını 

olduğu gibi tabloya almış, renklerin parlaklığının perspektifi ve volümleri belirtmeye 

yarayabileceğini göstermiştir. Işık yalnız formları belirtmeye değil aynı zamanda 

atmosfer yaratamaya hizmet verebilen bir araç olarak uygulanmıştır.  Sanatçının 

eserlerinde ince bir ışık, beyaz, yeşil ve pembe renkleri okşar (Kınay, 1993:29). 

1.1.2. Piero della Frencesca’nın Işık Kullanımı: 

15 yüzyıl ortasının en dikkat çeken sanatçılarından biri Umria’lı Piero della 

Frencesca’dır (Turani, 1992: 361). Floransa, 15. Yüzyılda yeniden canlana sanatın 

merkezi olmuştur.  Yinde de ‘klasik sanat’a doğru ilk adımların Toskana dışında 

atılmış olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Piero della Frencesca, perspektifi büyük 

bir ustalıkla kullanmasına rağmen, temelde düzlemin çok önemli olduğuna derinden 

inanıyordu. Sanatçının atmosfer betimlemesinde ‘ışığı kullanması’ da aynı zamanda 

Avrupa resminde renk tarihi açısından büyük önem taşıyordu (Wundram, 2008:15). 

Frencesca, Erken İtalyan Rönesans’ında, ışığın, resmin genel bütünlüğü ve 

malzeme ile renklerin görünümü açısından önemini kavrayan ilk ressamlardan biri 

olmuştur (Krausse, 2005:12). 

Mantegna, kuzey İtalya’da yeni sanat yöntemlerini bu şekilde uygularken, o 

dönemin bir başka büyük ressamı Piero della Francesca da aynı şeyi Floransa’nın 

güneyinde, Arezzo ve Urbino kentlerinde gerçekleştirdi. Gozzoli’nin ve 

Mantegna’nın freskoları gibi, Piero della Francesca’nın freskoları’da 15. Yüzyılın 

yarısından hemen sonra, yani Masaccio’dan yaklaşık bir kuşak sonra yapılmışlardır. 

İmparator Konstantin’i Hristiyan inancını benimseye iten ünlü düş efsanesini anlatan  
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Şekil 2. Konstantin'in Düşü 

‘Konstantin’in Düşü’ freskosunda Pierro, sahnede mekân duygusunu vermeye 

çalışan bütün bu geometrik yöntemlere bir yenisini eklemiştir: Işığın kullanımı. 

Ortaçağ sanatçıları ışığa pek önem vermemişti.  Yaptıkları hacimsiz figürler gölge 

oluşturmuyordu. Masacio, bu bakımdan da bir öncü olmuştur. Masaccio’nun 

resimlerin yuvarlak ve üç boyutlu figürleri ışık ve gölgeyle güçlü bir şekilde 

hacimlendirilmiştir (Gombrich, 1997:260).  

Hiç kimse ışığın önlerine çıkardığı sonsuz yeni olanakları Piero della 

Frencsca kadar fark etmemişti. Bu resimde ışık, sadece figürlerin formlarını 

hacimlendirmeye yardım etmiyor, derinlik yanılsaması yaratmada perspektif kadar 

önemli rol oynuyor (Gombrich, 1997:260). 

Öndeki asker, çadırın çok iyi aydınlatılmış açıklığı önünde, koyu bir gölge 

gibi duruyor. Böylece özel muhafızın oturduğu basamakla askerleri ayıran uzaklığı 

hissedebiliyoruz. Özel muhafızın yüzü de melekten yayılan ışıkla ortaya çıkıyor. 
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Çadırın yuvarlaklığını ve içerdiği boşluğu ışıkla olduğu gibi, kısaltım ve 

persektif sayesinde hissediyoruz. Ancak, Piero, ışık ve gölgenin daha da büyük bir 

mucize gerçekleştirmesini sağlıyor. İmparatorun tarihin akışını değiştirecek düşü 

gördüğü, gecenin derinliğinde geçen geçen sahnenin ‘gizemli atmosferini’ yaratmada 

Piero’ya ışık ve gölge yardımcı oluyor (Gombrich, 1997:260).       

Piero’nun Urbino Sarayı’nda çalışan Hollandalı ustalardan öğrendiği ‘glaze 

tekniği’ de resimlerine ışıklı, berrak bir hava ve resim sanatında ilk kez olmak üzere 

gün ışığı, yani doğal ışık izlenimi kazandırıyordu. Resmin tekil unsurları, her şeyi 

aynı ölçüde kapsayan bu ışık sayesinde bütünleşirler. Piero della Frencesca resme 

yeni bir boyut katmıştı. Mekan, renk ve beden unsurlarına artık ışık da eklenir 

(Krausse, 2005:12).  

Geniş yüzeylerle ifade edilen figürler, yalnız onun eserlerinde vardır. Onun 

son derece açık açık renkli bir paleti vardır. Renkleri beyazla karıştırılmış soğuk 

etkilidir. Yüzlerde olsun, elbiselerde olsun sadelik dikkati çeker. Son döneminde yer 

yer fırça lekelerine varan değişik bir biçimleme gözlenir. Işık problemine büyük 

önem verdiği de saptanır. Hatta ‘ Konstantin’in Rüyası’ adlı eserinde, bir melek 

sanki ışık saçan bir merkez haline gelmiştir. Bu anlayış çok sonraları Rembrandt’da 

görülür (Turani, 1992: 361, 362). 

Felemenk-Hollanda ülkesi, daha çok doğanın gözlemine, ışık ve gölgeye ve 

dünyevi bir ifadeye önem verirken, Almanya sanatçıları grafik alanında eserlerini 

çoğaltmışlardı (Turani, 1992: 365).   

Erken Rönesans’ın görece durağan resmi çok geçmeden Boticelli’nin dans 

eden elflerinin çılgın kanat çırpışlarıyla hiç kimsenin tahmin etmediği kadar 

hareketlenecek ve ressamlar o devirden sonra resim sanatının beş şartına mükemmel 

hâkim olacaklardır: Renk, mekânsallık, üç boyutluluk, ışık ve hareket (Krausse, 

2005:12). 

Bilim ve klasik sanat bilgisi uzun bir süre için Rönesans’ın İtalyan 

sanatçılarının özel mülkiyeti haline geldi. Ancak doğaya, şimdiye kadar görülmüş 

olan her şeyden daha sadık kalınarak yapılacak yeni bir sanatı yaratmak için duyulan 

tutkulu istek, aynı kuşağın kuzeydeki sanatçılarını da etkilemiştir (Gombrich, 

1997:235).  
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1.1.3. Van Eyck Kardeşler’in Işık Kullanımı: 

Eyck Kardeşler resimlerini bütünsel gerçeklik ilkesine dayandırarak 

Ortaçağ’a karşı çıktıklarını ve Rönesans anlayışına bağlı olduklarını gösterdiler. Van 

Eyck kardeşler mekânsal derinliği Quattrecento dönemi İtalyan ressamlarıyla aynı 

zamanda canlandırma başarısını göstermişler, ama bunu başka bir yolla, yani 

mesafeye göre gittikçe azalan renk tonları derecelenmesini kullanarak (renk 

perspektifi) gerçekleştirmişlerdi. İtalyan ressamları, doğayı kendi geometrik 

görüşlerine uygun hale getirmeye yönelirken, Eyck Kardeşler her şeyi bir ışık seli ve 

atmosferle kuşatmışlardı (Bazin,1998:275). 

Bu iki ressam, gerçekliği, eserlerine bakanlara canlı ve somut varlıklarla karşı 

karşıya olduğu izlenimi verecek ölçüde aslına sadık bir şekilde tasvir etmişlerdir. 

Böylesine güçlü bir gerçekliği dile getirmek için Eyck kardeşler, geliştirdikleri yağlı 

boya tekniğini kullandılar. Yağlıboya tekniği ressama, boyaların art arda gelen 

saydam katmanlarının birbirine etkisinin sağladığı olanakları sunduğu gibi, giysi, 

altın, ten, gökyüzü, su ve hatta ışık gibi herhangi bir öğenin dokusunu ve öteki 

niteliklerini canlandırma olanağı da sunmaktadır (Bazin,1998:275).  

14. yüzyıla değin bütün Fransız kralları hep profilden gösterildiler. Bu 

gelenek İtalyan resim sanatında da 15. yüzyılın ortalarına kadar bir gelenek olarak 

devam etti. Ancak Jan van Eyck yarım yandan bir görünüşü ilk kez portreye 

getiriyordu. Ayrıca Jan van Eyck karısı ile kendini bir kompozisyonda ilk kez tasvir 

ediyordu. Bu karı koca resminde ışık-gölgenin resme sokulduğu da görülüyordu. Bu 

keşif, Leonardo’dan önce yapılmış bir buluştur (Turani, 1992: 358). 

1.1.4. Antonio Allegri’nin Işık Kullanımı 

Kuzey İtalya’da kendine Correggio diye ad takılan Antonio Allegri, 1518 ile 

1530 arasında Parma’da tamamen yalnız çalışmıştı. Üç büyüklerin (Leonardo, 

Michelangelo,Raphael) mirasını devralan bu sanatçıda Rönesans resmi, başka yöne 

doğru götürülüyordu. ‘Kutsal Gece’ adlı kompozisyonunda Meryem ve kucağındaki 

İsa, sanki Rembrandt’ın eserlerindeki ışık saçan figürler olmaya başlamıştır. 

Denilebilir ki bu sanatçı baroğun birçok özelliklerini kendi başına ortaya koymuştur. 

1530’da yaptığı bu eseri tezatlı ışık-gölgesi ile Rönesans için de önemli bir aşamadır. 

Ve bu anlatım şekli Leonardo-Raphael ikilisinde yoktur. Çizgi, hüviyetini tamamen 
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yitirmiştir. Yüzlerde yavaş yavaş iç ifadesini yansıtmaya başlamıştır. Ancak 

Rembrandt’ta gördüğümüz ışık öylesine ifade edilmiştir ki, kompozisyonda bir 

figürün gözleri kamaşmış ve başını başka yöne çevirmiştir (Turani, 1992: 378, 379).      

 

Şekil 3. Kutsal Gece 
 

 ‘Kutsal Gece’ tablosunda çoban, meleklerin ‘Yücelerdeki Tanrı’ya Övgü’ 

ilahisini söyledikleri, ardına dek açılmış göklerin görüntüsünü daha henüz görmüş. 

Melekler, bulutun içinde neşeyle dolanıyorlar ve çobanın elindeki uzun değnekle 

koşup gelmiş olduğu aşağıdaki sahneye bakıyorlar. Ahırın karanlık yıkıntıları 

arasında çoban, mucizenin gerçekleşmesini görüyor. Yeni doğmuş çocuk İsa tüm 

çevreye ışıklar saçarak, mutlu annesinin güzel yüzünü aydınlatıyor. Çoban birden 

duruyor; diz çöküp tapınmaya hazır bir biçimde beceriksizce takkesini çıkarıyor. İki 

hizmetçi kız var. Birinin yemlikten gelen ışıkla gözleri kamaşmış, ötekisi mutlu bir 

şekilde çobana bakıyor. Aziz Yusuf ise gecenin karanlığında eşeğiyle uğraşıyor 

(Gombrich, 1997: 337).  
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Kompozisyon ilk bakışta oldukça sıradan ve düzensiz görünüyor. Soldaki 

kalabalık sahne, sağ tarafta ona karşılık olabilecek herhangi bir grupla 

dengelenmemiş. Soldaki kalabalığı dengeleyen tek şey, Meryem ve çocuk İsa 

grubuna ışığın verdiği vurgulama. Correggio, renk ve ışıkla biçimleri dengeleyerek, 

bakışlarımızı belirli çizgilere yönlendirme konusunda Tiziano’dan çok daha öteye 

gitmiştir. Çobanla birlikte sahneye doğru koşan, onun gördüğünü yani, yani Yahya 

İncili’nde sözü edilen karanlıkları aydınlatan o ışık mucizesini gören aslında bizizdir 

(Gombrich, 1997: 337). 

Floransa ve Roma çıplak form güzelliğini bulmuşlardı. Venedik resmi ise 

rengin, ışık gölge içinde değerlendirilmesini dünyaya getirmişti. Venedikli sanatçılar, 

ışık ve gölgeyi de renk olarak görmeye başlamışlar ve her renk parçasını, resimde 

yanındaki renk ile ilişkisi bakımından değil, tablo yüzeyinin tümü ile ilişkili olarak 

düzenlemişlerdi (Turani, 1992: 379, 382).   

Giovanni, güneşin doğuşunu ilk ifade eden bir sanatçı olarak, atmosferi renkli 

olarak anlatmayı deniyordu. Giovanni’nin ‘Dört Evliya Arasında Meryem’ adlı eseri 

İtalyan resmindeki büyük aşamayı belli eder. Ondaki oylum biçimlemesi, tamamen 

doğal bir ölçüde olup figürler, anıtsal pozlar içindedir ve ışık gölgenin temin ettiği 

karşıt siyah beyaz etkisinin çarpıcı görünüşünü kazanmıştır (Turani, 1992: 369). 

1.1.5. Leonardo Da Vinci’nin Işık Kullanımı 

Milano’da ‘Son Yemek’ adlı freskiyle Yüksek Rönesans’ın ilk eserini 

yaratmış oldu. Bu temayı betimleme tarzı, kendinden sonraki bütün ‘Son Yemek’ 

kompozisyonlarına bir örnek sayılmıştır. Genellikle İtalyan sanatına soğuk bakmış 

olan Rembrandt bile onun etkisine karşı koyamadı. Leonardo’nun eserleri, ışık ve 

tonlamaya dayanan betimleme olanaklarında devrim yaratmıştır (Wundram, 2008: 

50) 

Rönesans sanatında resmin ışık unsurunu kazanması ile Quatrocento 

sanatçıları, resim yüzeyini her yönden gelen bir ışığa göre biçimlendirdiler.  Oysa 

Leonardo, bir hareketi karşı bir hareketle dengelediği gibi, ışıklı görünecek yeri, 

gölge bir yerin yanına getirmektedir. Böylece 15. Yüzyılın değerlendiremediği ışık 

unsurunun, çehreleri, elleri, vücutları buğulu bir gölge içinde aydınlattığı görülür. 
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Tatlı gölgeler içine yerleştirilen yüzler, Rönesans’ın bu döneminin getirdiği gene tatlı 

ve yumuşak bir ışıkla aydınlanır (Turani, 1992: 371, 372).   

 

Şekil 4. Kayalıklar Meryemi 

Rönesans’ın büyük dehalarının başında gelen isimlerinden biri olan Leonardo 

da Vinci çok yönlü çağdaşlarını dahi aşan birçok yönlülüğe sahipti. Fakat onun 

gerçek faaliyet alanı olarak tanınan resim sanatı için yapmış olduğu katkılar çok 

büyük olmuş ve Sanat Tarihi’nin eşsiz eserleri arasında yer alan çok tanınmış 

eserlerin de yaratıcısı olarak asırları aşan bir şöhrete ulaşmıştır. Leonardo da 

Vinci’nin geliştirdiği özel bir anlayışla çizgileri renklerle eriterek hafifletmesiyle ışık 

ve gölgeye verdiği önem ve figürleri sisli bir görüntü ardına yerleştirmesi özellikle 

önemli bir gelişimi temsil etmektedir. 1483’te başlanarak 1485’te tamamlanan ve 

1507-1508 tarihlerinde ikinci bir kopyası yapılan ‘Kayalıklar Meryemi’ adlı tablosu 

büyük sanat şaheserleri arasında yer alan sanatçının bu yapıtında loş bir ortamda 

kullandığı ışık ve figürleri biçimlendiriş şekli sanatının mükemmeliyetini gösterir 

(Beksaç, 1995, 34). Işık ustası Leonardo, figürleri volümleri ışıkla değerlendirir. Bu 
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tabloda, dört figür bir peyzaj içinde bulunmaktadır. Piramidal bir kompozisyon 

meydana getirilmiştir. Mağara dibinden, fondan gelen ışık bir planda kesilmekte, 

sonra ön plandaki figürleri aydınlatmaktadır. Raccourci mükemmeldir. Meryem’in 

sol eli bunu göstermektedir. Volümler ışık ve boya ile yoğurulmuştur (Kınay, 1993: 

38).  

 

Şekil 5. Meryem ve Çocuk İsa İle Azize Anna 
 

Leonardo’nun 1500-1506 yılları arasındaki çalışmalarında ışık-gölge ve yüz 

ifadeleri üstüne inceleme uygulamalara giriştiği görülür. Bir piramit düzeninde 

meydana getirilmiş olan ‘Meryem ve Çocuk İsa ile Azize Anna’ adlı resmi ve ünlü 

‘Mona Lisa’ tablosu bu döneme aittir (Tansuğ, 1999:172). 

Leonardo, Milano’da, geçirdiği yılarda dinsel ve İncil’den çıkma konularda 

birçok eser siparişi de aldı. Karakteristiği olan ‘Sfumato’(İtalyanca: dumanlı) 

tekniğini de bu dönemde geliştirmiş ve mükemmeliyete ulaştırmıştır. Sfumato’ya ışık 

ve gölgenin arasında yaptığı yumuşak geçişlerle ulaşıyordu; nesneler böylece 



19 
 

 

sertliğini kaybediyor, gerçeklik biraz yumuşatılmış oluyor, izleyicide yeni, farklı 

izlenimler uyandırıyordu (Krausse, 2005:14).  

 

Şekil 6. Mona Lisa 

‘Mona Lisa’ portre sanatının en ulaşılmaz sayılan örneklerindendir. 

Leonardo’nun ‘Sfumato’ tekniği bu yapıtta en üst düzeyde mükemmelliğe ulaşmıştır. 

Işığın zerreleşerek titreşimi seyredenle eser arasında bir atmosfer perdesi koymuş 

gibidir (Kınay, 1993: 39). 

Ressam sert hatları ve keskin konturları yumuşatarak resminde daha büyük 

bir özgürlük yakalar. Renkler artık resmedilen mekânların ve nesnelerin özelliklerini 

daha iyi yansıtmaktadır. Gündüz ve gece, aydınlık ve karanlık resmin önemli 

unsurları haline gelir. Katı, soyut bir geometrik bir biçim olan çizgiye ve bariz 

konturlara ağırlık veren eski resimlerin yerini artık nesneleri ve bedenleri bambaşka 

bir canlılık içinde gösteren zengin ışık-gölge oyunları geçişken konturlar almıştır; 

resim göze çok daha ‘ruhani’, bedenler çok daha canlı görünür. Resimdeki bu 

devrimin çıkış noktası, Leonardo’nun gölgeye yüklediği olumlu anlamdır. Gölge 
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artık sadece ışığın ve rengin olmadığı anlamsız bir boşluk değildir; kendine ait bir 

renk değeri, yorumlanmak ve kavranmak isteyen bir manası vardır (Krausse, 2005: 

14).     

Leonardo, imgelerin ilk yaratıcılarının düş ve korkularından bazılarının 

gerçekleşebileceğini göstermiştir. Sihirli fırçasının sürdüğü renklere yaşam veren 

büyüyü yakalamıştır (Gombrich, 1997:303). 

Leonardo'nun yüzlerce sayfalık not defterlerinde, karanlığın ışığını ideal 

gördüğünü anlatan satırlara rastlıyoruz. 

"Eğer istediğin zaman üzerini örtebileceğin bir avluya sahipsen, ışık 

mükemmel olacaktır: portre yapıyorsan onu, tan yerinin alacakaranlığında, koyu bir 

havada, modelin avlunun duvarına dayanmış bir şekildeyken resmet. Aksam 

karanlığı düşerken, sokaktaki erkeklerin ve kadınların yüzlerini gözle, ne tür bir alım 

ve yumuşaklık yansıtırlar? Su halde ey ressam, duvarları siyaha boyanmış ve 

saçakların hafifçe örttüğü bir avlu edin. On kulaç eninde, yirmi kulaç boyunda ve on 

kulaç yüksekliğinde olacaktır ve güneşli saatlerde, üzerine çadırı ser; olmazsa, 

portreni aksam düşerken, hava bulutlu ya da sisliyken yapacaksın, zira o 

zamanlardaki ışık kusursuzdur." (Aktaran, Ercan, 2010: 4) 

1.1.6. Tintoretto’nun Işık Kullanımı: 

Giorgione’nin genç yaşta ölmesiyle Venedik resminin liderliği Tziano’ya 

geçti. Bitip tükenmez bir tasarımın enginliğine sahip oluşu, Venedikli sanatçıları 18. 

yüzyılda bile etkiledi. Bu etkinin dışında kalabilmiş tek sanatçı ise El Greco’nun 

etkisi altında olan Tintoretto idi. Tintoretto, Tziano’nun aksine Michelangelo’nun 

insan figürüne verdiği önemi kavramıştı. Figüratif yönde aynı etkinliğe sahip olmak 

istemiştir. Ama bu eğilimi Tziano’nun renk ve doku zenginliğiyle beslemek 

gerekiyordu. Tintoretto’nun genç döneminde ışık-gölge sorunları da önem kazandı 

ve figürleri parlak bir gökyüzü zemininde siluetleşmeye başlamıştır (Tansuğ, 

1999:180). 

Tintoretto’nun Roma’ya gidip gitmediği bilinmemektedir ancak 

Michelangelo ile Giambologna’nın resimlerinde ve eski sanat eserlerinde kopyalar 

yaptığı söylenmektedir. Bunu, sanatında belirleyici unsurun ışık olduğu, daha geç 

dönem eserlerinde bile yapmıştır. Tintoretto, kafasındaki resme benzer bir sahneyi 
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önce balmumundan yaptığı küçük figürlerle tasarlamış, sonra da değişik ışık 

kaynaklarıyla denemeler yapmıştır (Wundram, 2008: 86).   

 

      Şekil 7. Son Yemek 
 

Tintoretto’nun 1550 yıllarında S. Trovaso Kilisesi için yapmış olduğu ‘Son 

Yemek’ resminde Rönesans’ın idealleştirdiği havari tiplerinin yerini, günlük yaşamda 

her an karşılaşılabilecek insanlar almıştır. Sanatçı yüzler üzerinde tek tek durmayı 

önemsemiyor. Birini arkadan gösteriyor, ikisi kenarda gölgede kalmış, ötekilerinde 

yüzleri iyice seçilemiyor. Leonardo, İsa’nın beklenmedik sözlerinin Havarilerde 

yarattığı gerilimi ve şaşkınlığı yaratmak istemişti. Tintoretto, anlatmak değil, bu anı 

izleyiciye - sanki biz de onların arasındaymışız gibi- yaşatmak istemiştir. Ön planda, 

masaya doğru uzanan sırtı bize dönük figürün hareket yönü gözü resim yüzeyinden 

derinliğe doğru hızla çekiyor ve İsa’yı görüyoruz. Derinlik etkisini ışık da 

destekliyor. Alaca karanlıktaki odada masanın etrafında toplananların üzerine vuran 

ışık, resmin içine doğru gittikçe aydınlanarak İsa’nın arkasındaki pencereden dışarı 

taşıyor. İsa’nın yüzünü bu parıltı içinde görüyoruz. Resmin en hareketli figürü Judas, 

Mesih’in karşısında masayı aydınlatan ışığın dışında karanlıkta kalıyor. Yakalanmış 

olmanın korkusu içinde birden bire iskemlesini devirerek yerinden fırlamış. Yüzünü 

görmüyoruz (İpşiroğlu, 1977: 106, 107).     

Floransa ve Roma’dan sonra Venedik, Rönesans’ın üçüncü büyük sanat 

merkezidir. Doğu’nun rengârenk yaşamı Venedik resmine damgasını vurmuştur. 
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Venedikliler eskizle, matematiksel yöntemlerle hesaplanmış kompozisyonlarla 

ilgilenmiyorlardı. Onların gözünde en önemli unsur resmin kendi renk diliydi. Roma 

ve Floransa’daki gibi mutlak biçimsel bir güzellik, doğru bir perspektif ve bilimsel 

bir hava yaratması gerekmiyordu. Önemli olan, resimlerdeki renklerin duyularımız 

ve duygularımız üzerinde bıraktığı izlenimdi (Krausse, 2005:19, 20).      

Kadifemsi bir doygunluktaki kırmızılar maviler doğanın betimlenmesindeki 

ışık oyunlarıyla yaratılan yepyeni bir atmosfer, özenle resmedilmiş insan yüzleri 

Venedik sanatının en has özellikleridir. Ressamlar Venedik’te belki de suyun 

kucağında yaşadıkları için ışığa böyle bir duyarlılık gösteriyor, olağanüstü parlak ışık 

oyunları geliştiriyorlardı. Venediklilerin bu ışıklı üslubu geliştirmelerinde 

Hollandalılar da rol oynamıştır (Krausse, 2005:20).     

Sanat tarihlerinde Avrupa’daki Rönesans ve Maniyerist dönemi izleyen ve 

1580-1750 yılları arasında oluşan bir barok sanat anlayışından söz edilmektedir. 

Barok sözcüğü Portekizce ‘baracco’ ya da İspanyolca ‘barucca’dan gelmiştir. Eş 

anlamı ‘düzgün olmayan inci’dir. Bu sözcük, önceleri Rönesans ve Maniyerist 

dönemden sonra beliren barok üsluptaki eserleri aşağılamak için kullanılmıştır. 

Baroğun bu anlamı sınırlı bir zamanı kapsar ve buna 17. ve 18. yüzyıl ‘Avrupa 

Baroğu’ denmektedir (Turani, 1992:442). 

Barok anlayış, bir üslup aşaması olarak her klasik dönemi izleyen 

zamanlarda, sanattaki bir biçimleme şekli olarak görülür. Bu üslup klasiğin, sağlam, 

açık ve kesin hatlı formlarının gevşemesi ve biçimlerinin bir komposizyon içinde 

erimesi ve birbiriyle kaynaşmasıdır. Klasiğin sakin ve duruk figürü barokta 

hareketlenmekte ve sessizlik gürültüye dönüşmektedir (Turani, 1992: 442). 

Barok hareket halindeki figürlerle adeta devamlı bir boğuşma ve olay 

sahnesini canlandırır. Bütün figürler, dini, politik, toplumsal ve sanatsal öğelerin 

birbiriyle bir ölüm kalım savasına girdiği bir karışıklık içinde birbirine girmiş bir 

bütün gibidir. Her şey bütün detayları ile kendini gösteren bütün abartısıyla ortaya 

çıkmış gibidir. Kısacası barok, bütün değerlerin eleştirildiği bir ortamdır; ancak bu 

eleştiri bir sentez için yapılmıştır. Örneğin Hristiyanlık ve Antikite değerlerinin bir 

senteze tabi tutulması gibi (Turani, 1992: 446). 
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Barok eserler, dini ve din dışı konularda büyük bir tesir gücüne sahiptir. 

Rönesans düşüncesinde geçerli olan geometrik ve sınırlı formlar ve çizgiler, renkler 

ve ışıklarla dağıtılmış formların psikolojik etkinlik kaynağı olarak renk anlayışı 

hâkim olmuştur. Kullanılan renkler de ışık gölge kullanımının altında derin bir 

duyarlılığa yönelmiştir. Bu durumun en üst düzeyde karşılık bulduğu resim sanatı 

kadar mimari ve heykelde de aynı arayışlar geçerlilik bularak, mimari biçimler ve 

heykel formları ışık ve gölge dağılımının hâkim olduğu hareketli ve değişken canlı 

ve zengin süslemeli yüzeyler bu sanat kollarına temel teşkil etmiştir (Beksaç, 1995, 

56).  

Barok, mimarisi, resmi ve heykeli ile, mutlak hâkim olan gösterişli bir krala 

layık görülen bir saray ve kilise sanatıdır. Kuzey’de ise, müreffeh ve hayatından 

memnun bir burjuvazinin sanatı olarak görülmektedir (Turani, 1992: 446). Batı 

dünyasının sanatında Yeniçağın düşünsel, politik ve toplumsal hayatın gelişmesine 

paralel tam bir yansıma olmuştur. Maniyerist ve Barok sanatın incelenmesinde bu 

ilgi çekici yansıma açık şekilde görülmüştür. İşte Barok resim sanatı da Yeniçağ’ın 

gelişimine paralel bir biçimde gelişme göstermiştir (Turani, 1992: 456). 

Barok mimaride görülen girinti-çıkıntılılık ve dolayısıyla ışık-gölge, resim 

sanatında da aynen yansır. Yüzeylerin parçalanması ve yüzeylerin üzerinde yer 

verilen ayrıntılar, aynen resimde de benimsenir. Ancak resimde, yüzeylerin 

değerlendirilmesinde doğa incelemesi esas olarak alınır (Turani, 1992: 456). 

Barok, formu olduğu gibi göz önüne sermek istememiş; parçayı göstermenin, 

bütünün anlaşılmasına yeteceğini düşünmüştür.  Rönesans, bir sanat –gerçeği 

verirken, Barok, sürekli bir akış içinde gördüğü dünya-gerçeğinin bir anlık 

görünümünü yakalayarak bu akışı sanatında belirtmek istemiştir.  Böyle olduğu için, 

Barok’un ışık anlayışı da Rönesans’ınkinden ayrılır. Rönesans, formun değişmeyen 

yapısını göstermeye en elverişli ışığı aramış ve dünyaya, buna göre saptanmış bir ışık 

altında bakmıştır. Barok,   değişken birden parlayıp hemen sönüverecekmiş izlenimi 

bırakan bir ışık altında her şeyi görmüştür (İpşiroğlu, İpşiroğlu, 1977:130). 

Caravaggio ile 16. Yüzyılın sonlarında başlayan ‘chiaroscuro’ (ışık-gölge) 

tekniği, yani resimde ışık gölgenin geniş alanlarda kullanımı tüm Avrupa’da yayılmış 

ve Barok sanatın bütün ustaları tarafından az ya da çok benimsenmiştir. Velezquez 
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ve Rubens’in eserlerinde bu etki gözlenmektedir. Ama barok ressamların en özgünü 

olan Rembrandt’ın eserlerinde ışıktan gölgeye geçiş çok yumuşaktır. Işığı yoğun ve 

altın renklidir. Nesneleri ışıklandırmaktan çok onları ışınlarla yıkamak ve 

canlandırmak özelliğine sahiptir (Parramon, 1997:14). Bu ressamlardan her biri 

‘chiaroscuro’ tekniğini kişisel duyarlılığı doğrultusunda resimlerinde kullanmış ve 

önemli sonuçlar elde etmiştir. 

Yeni ışık anlayışı sanatçıları yoğun anlatıma, ayrıntılardan sıyrılarak özü 

vermeye itmiştir. Apaçık ortada olan konu bile, Barok sanatçılar tarafından 

alışılmadık bir görünüme bürünmüştür. Çengele asılı bir et parçası, vurulmuş av 

hayvanları, şarap şişesi, yarı dolu bardak, soyulmuş limon vb. bilinen nesneler, 

Baroğa özgü ışık vurgularıyla önem kazanmıştır. Bu tür ışık vurgulamaları, gerçeği 

olanca çıplaklığıyla ortaya koyduğu gibi, onu- aşırı gölge-ışık karşıtlıklarına ya da 

biçim zorlamalarına düşmeksizin – bir görüntü olarak verme olanağı da sağlamıştır. 

Örneğin Rembradnt’ın ‘Yusuf’un Rüyası’nda bu görülmektedir. Gerçekle görüntünün 

sınırları kesinliğini yitirmekte, her zaman görülebilecek bir sahneyle karşılaşıldığı 

halde, resme bakıldığında bir rüya olduğu anlaşılmaktadır (İpşiroğlu, İpşiroğlu, 

1977:131 - 133). 

1.1.7. Michelengelo Merisi (Caravaggio)’nin Işık Kullanımı: 

İtalyan okulunun üç yüz yıl süren entelektüellik yüzünden yıpranmış 

olduğunu kavrayan Michelengelo Merisi İl Caravaggio, İtalyan ve tüm Avrupa 

sanatın, natüralist anlayışa kabule zorladı ve Venüsler ile Madonna’lardan başka 

hiçbir şeyin resmedilmediği bir ülkede azizlerin ve kahramanların modelleri olarak 

sıradan Romalı erkek ve kadın tiplerini seçti (Bazin, 1998:354). 

Doğa taklidi ile ulaşılacak bir çeşit gerçekçi anlatımın temsilcisi olan, 

Caravaggio adı ile tanınan Michelengelo Merisi barok sanatın ilk büyük 

temsilcisidir.17. yüzyılın bütün ressamları ondan etkilenmiştir (Turani, 1992: 457).     

Caravvaggio’nun keskin zıtlıklar halinde ışık-gölge kullanımı ve dinsel 

konuları yorumlayış tarzı o dönemde rahatsızlıklara sebep olmuştur (Tansuğ, 1999: 

180). 

Ressam Caravvaggio’nun düşüncesine göre, Tanrının varlığına gerçek 

dünyada görünür kanıt bulmak imkânsızdır; metafizik gerçekler ancak insanın ‘iç 
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gözü’ ile görülebilir. Caravaggio, ‘İllüzyonizm’ i (Yansımacılık) aşar ve o zaman 

kadar hiç görülmemiş olan ve çağdaşlarını hayretler içinde bırakan bir gerçekliğe 

ulaşır. Onun figürlerinde bariz bir hacim, gerçek bir beden vardır; ele avuca 

gelmeyen ruhani varlıklar değil, bu gün bile gözümüze zamanımızda yaşıyormuş 

izlenimi verecek kadar kanlı canlı elle tutulur kişilerdir (Krausse, 2005: 34).  

Bütün gerçekliğine rağmen betimlediği figürlerin ruhani boyutlarını da ihmal 

etmeyen sanatçı, bu boyutu genellikle alışılmamış ışık oyunlarıyla öne çıkarmıştır. 

Koyu gölgeler atarak yarattığı ‘Chiaroscuro’ üslubu figürleri birden koyu bir 

karanlığın içinden çıkarttığı için ‘bodrum penceresi üslubu’ olarak da adlandırılmış 

ve bu tarz resimlerin vazgeçilmez üslup unsurlarından birini oluşturmuştur (Krausse, 

2005: 35, 36). 

Caravvaagio, önemli ölçüde işlediği dini konularda formları, pozları ve 

ifadeleri ışık ve rengin yoğun güçlü etkisi altında birleştirerek yorumlar. ‘Tenebrism’ 

olarak bilinen teknikte, formlar genellikle karanlık bir fonda tek bir kaynaktan düşen 

güçlü bir ışıkla ortaya çıkar, bu etki bir nevi modern spot ışığı kullanımıdır (Stokstad, 

1999: 766). 

 

Şekil 8. Aziz Matta'ya Çağrı 
 

 ‘Aziz Matta’ya Çağrı’ ve ‘Mezara Konuş’ gibi eserlerinde 

kompozisyonlarının etkileyici sadeliği, yandan alınan aydınlığın sağladığı sert ışık ve 

gölge karşıtlıkları aracılığıyla, İtalyan resmine hacimlerin çok güçlü bir belirginliğini 

yeniden kazandırmıştır (Bazin, 1998: 354).  



26 
 

 

‘Aziz Matta’ya Çağrı’ tablosunda İsa, Romalı vergi tahsildarı Matta’yı 

havarileri arasına katılması için işaret ediyor. Matta, masanın sol tarafında altınları 

sayıyor. Etrafı, saten gömlek ve tüylü şapkalar giymiş genç adamlarla çevrili. Sağ 

tarafta yoğun gölge içerisinde bir figür; İsa, dramatik bir şekilde Matta’yı gösteriyor. 

Tablonun sağından yüksek ama bilinmeyen bir kaynaktan içeri süzülen ışık, spot 

etkisiyle figürleri aydınlatır ve atmosferi dramatikleştirir ( Stokstad, 1992: 767). 

Işık, izleyicinin karşısına olayın adeta faal bir öğesi şeklinde çıkmaktadır. 

Resme mekânsallık getirir, kompozisyona dinamizm verir. Vücutları daha bir hacimli 

kılar ve resmin tamamına neredeyse mistik bir hava katar. Işığı alışılmışın dışında 

kullanımı çağdaşlarında ve izleyen yüzyıllarda başka sanatçılarda hayranlık 

uyandırmıştır. Onun izinden gidenler arasında  ‘Utrechtli Caravaggio’cular’ göze 

çarpar. 

 

Şekil 9. Dişçi 

  Örnek aldıkları büyük ressamın ışığı kullanış tarzını ve kompozisyonlarını 

gündelik hayatın ağırlıkla yer aldığı Hollanda resmindeki motiflerle 

bağdaştırmışlardır. Örneğin Gerit van Honthorst,’Dişçi’ sahnesini tam Caravaggio 

üslubunda betimlemiş, kullandığı ışıkla olaya esrarengiz ve mahrem bir hava 

vermiştir. Honthorst, ünlü ustası Caravaggio’nun sert kontrastlarını yumuşak bir 

ışıkla dengelemiş, onun karanlıkta boy gösteren gölgeli figürlerinin aksine tüm resmi 

aydınlatan yumuşak bir ışık kullanmıştır (Krausse, 2005: 35).  
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Şekil 10. Doğum 

Georges de la Tour da Caravaggio’nun dramatik açık-koyu renk efektlerini 

devralan ressamlardan biridir. Fransız ‘Caravvaggio Ekolü’nün en ünlü temsilcisi 

olan sanatçı, yine aynı açık-koyu efektleri kullanan (chiaroscuro) ‘Utrecht 

Ekolü’nden farklı olarak resimlerinde süsleyici detaylara fazla yer vermemiştir. La 

Tour, ‘Doğum’ adlı eserinde olduğu gibi çoğunlukla ışık kaynağı olarak görünmeyen 

tek bir mumun ışığını kullanmayı tercih etmiştir (Krausse, 2005: 35). 

La Tour, gerek gün ışığı kullandığı gerekse bir tek kandille aydınlattığı 

resimlerinde, insan grupları sessiz ve esrarlı bir şiirsel atmosferle sarılır (Tansuğ, 

1999: 186).   

Caravaggio, Sanat Tarihi’nin en büyük ve en önemli dehalarından biridir. 

Bütün bir çağın resim anlayışına yön verdiği gibi kendisini takip eden kuşaklar 

üzerinde de derin izler bırakmış ve birçok ressam tarafından takip edilen bir tarzın da 

kurucusu olmuştur. Bu tarz içlerinde Velazquez ve Rembrandt gibi büyük 

sanatçıların da olduğu 17. yy ressamları tarafından daha da geliştirilmiştir. 

Caravaggio resim tarihinin en kritik noktalarından birinde önemli bir konum işgal 

etmektedir. Caravaggio’nun en büyük özelliği resimlerinde kullandığı açık ve koyu 

renk zıtlaşmalarıyla sağlanan yoğun ışık ve gölge etkisidir. Gerçekçi gözlemlere 

dayanan eserlerinde keskin bir doğallık hatta yaşamın derin bir çarpıcılıkla 

yansıtıldığı trajik bir hava vardır. En mutlu konularında daha belirli bir hüzün ve 

melankoli sezilen sanatçının bu durumunu yansıtan eserleri ‘Mezara Koyma’ ve 

‘Meryem’in Ölümü’ trajik havasıyla barok resim anlayışının en güzel 
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örneklerindendir. Her iki sahnede de sanatçının ışık ve gölgeye verdiği önem ve 

üstün tekniği en üst düzeye çıkmıştır (Beksaç, 1995: 58).     

 

Şekil 11. Evliya Mattheus 

‘Evliya Mattheus’ adını taşıyan eserde, Mattheus İncil yazarken bir melek ona 

ilham vermektedir. Mattheus, ihtiyar, çirkin, adeta düşünceden yoksun bir adam 

olarak tasvir edilmiştir. Melek onun bizzat elini tutarak yazdırmaktadır.  

Işık-gölge ve planların siyah-beyaz değerlendirilişi bilgili, gözlem de tam 

doğacı bir biçime dayanmaktadır. Görülüyor ki nesnenin optik, biçimsel durumu, 

ışık-gölge ile sanatçıyı natüralist bir anlatıma, doğacılığa götürmüştür (Turani, 1992: 

457).     
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Şekil 12. Meryem'in Ölümü 

‘Meryemin Ölümü’ tablosunda figürler karanlığın derinliklerinden yüzeye 

çıkmakta, ışık sol üst köşeden sağ alt köşeye verev olarak derece derece 

şiddetlenmektedir. Bütün kol, el ve baş hareketleri dayanılmaz acılar halinde 

Meryem’in cansız vücudu çevresinde toplanmakta ve yoğunluğu sağ alt köşede, başı 

dizlerin üzerine devrilen figürde son bulmaktadır (Yetkin, 1977: 51).  

Meryem diyagonal plandaki yatağa uzanmış halkatan bir kadın 

görünümündedir. Etrafındakiler de öyledir. Meryem’in çıplak ayakları bu etkiyi 

arttırmaktadır. İsa’nın annesi şimdiye kadar böyle tasvir edilmemiştir. Sanatçı bu 

yüzden kilise tarafından kınanmıştır. Koyu kırmızı renk, koyu ve açık ışıklarla 

çelişkiler yapmaktadır. Caravvagio’nun bütün eserlerinde aynı uygulama 

görülmektedir (Kınay, 1993: 85).  
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Şekil 13. Kuşkucu Tomas 

 

Caravaggio’nun ‘doğalcı’lığı yani güzel ya da çirkin bakmadan, doğayı aslına 

bağlı kalarak verme amacı, belki de Caracci’nin güzelliği vurgulamasından daha 

dinseldir. ‘Kuşkucu Tomas’ adlı eserinde olduğu gibi ışık ve gölgeyi kullanış 

yöntemi onun gerçekçiliğine hizmet eder. Caravvaggio’nun ışığı, vücuda zarafet ve 

yumuşaklık vermez; serttir ve derin gölgelerle yarattığı kontrastla nerdeyse göz alır. 

Buna karşın bu garip sahneyi ödünsüz bir dürüstlükle vurgular. Çağdaşlarından pek 

azının anlayabildiği bu dürüstlük, daha sonraki sanatçılar üzerinde belirleyici bir etki 

bırakmıştır (Gombrich, 1997: 393). 

Caravaggio’nun gerçekçi yönü, karanlığı ve aydınlığı şiddetle çatıştıran 

tekniği ile bağdaşmasaydı, bugün adı anılmayacaktı. Zamanımızda gittikçe yükselen 

bir Caravaggio varsa, estetiği ile birleşen tekniği dolayısıyla vardır. Tablolarında, 

pencereden ya da açık bir yerden karanlıklar içine düşen ışık, yüzleri ve elleri 

aydınlatarak onların buruşukluklarını, şişkinleşen damarlarını belirten ışık 

tablolarının baş oyuncusu olmuştur. Ressamın yaşadığı insanlık dramını, karanlıklar 
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içine düşen bu ışık oynamaktadır. Onun karanlık ile aydınlık arasındaki çatışmaları, 

renk geçişlerini hiçe sayacak kadar sert ve şiddetlidir (Yetkin, 1977: 50).  

1.1.8. Adam Elsheimer’ın Işık Kullanımı: 

Caravaggio’nun tarzını en iyi bilen bu sanatçı ışık ve gölge konusuna yakın 

bir ilgi duymuş ve ortaya koyduğu eserlerle Barok resim için önemli bir yer ve değer 

kazanmıştır (Beksaç, 1995: 61). 

 

Şekil 14. Merhametli Samarit 

Kuzey’de ideal manzarayı resmine konu edinen Adam Elsheimer’dır.  Bu 

ressam, doğanın huzur verici parçalarını ideal bir resim haline getirmiştir. Açık 

biçimli nesnelerin plastik anlatımla ele alınması Güney ülkelerinin sanatında vardı. 

Esasen Elsheimer de bu anlatımı İtalya’da Caravaggio’dan öğrenmişti. Gene 

Caravaggio’dan, gece manzaralarının ışığını, ateşi, meşaleyi, ve mum ışığını 

boyamasını öğrendi. Ayrıca ışıklı göğün yansıması da, onun antik manzarasının 

arkasında saydam bir atmosfer yaratır. Onun ‘Merhametli Samarit’ adlı figürlü 

peyzajı, antik bir kır manzarasını göstermektedir. Fransız Pousin ve Claude Lorrain  

de bu antik konulu ışıklı ideal peyzajı ondan öğrenmişlerdir (Turani, 1992: 457).       
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1.1.9. Jusepe de Ribera’nın Işık Kullanımı: 

Jusepe de Ribera da Caravaggio’dan etkilenerek barok resim anlayışının içine 

girmiştir. Çünkü önce öğretmeni olan  Ribalta bu anlayışı ona öğretmişti. Ribera, 

‘parlak ışıklı ve koyu fonlu bir tenebrosi ressamı olarak Tiziano’nun da etkisiyle 

renge yönelmişti.  

O, olgun Barok Uslubu’nda dinsizlerin vahşetini ve evliyaların kendilerini 

ölüme nasıl terk ettiklerini ve çektikleri ıstırabı abartarak anlatır.  

 

Şekil 15. Evliya Bartholomeus’un Şehit Edilmesi 

‘Evliya Bartholomeus’un Şehit Edilmesi’ adlı eserinde, evliyanın vücudu 

parçalanırcasına gerilmiş olarak biçimlendirilmiştir. Eserde ifadeyi kuvvetlendiren 

ışık ve loş karanlık, olgun Barok’ta sevilen bir atmosfer olmuştur (Turani, 1992: 

460).    

İspanyol insanı kişiliğini şiddetli bir biçim olgusuna aktarmakta ustadır. 

Sanatta bu davranış figürlerin konumundaki anıtsallığa doğru gider. Figürler karanlık 

bir zeminden ön plana melodramatik ışık hüzmeleri içinde patlayarak çıkar.  
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Şekil 16. St. Agnes’in Mahpusluğu 

Bu tarz Caravaggio’dan esinlenmiş, ama onu tutkulu bir coşkuyla 

zenginleştirmeye yönelmiştir. Ribra’nın ‘St. Agnes’in Mahpusluğu’ resim bu 

özellikleri yansıtır. Işık gölge sorunlarının yoğunluğu rengi önemsizleştirmiştir 

(Tansuğ, 1999:211).  

1.1.10.  Diego de Silvia Velazquez’in Işık Kullanımı: 

Valezquez’in ışıklı resimleri bir anda ortaya çıkmamıştır.  Zamanla 

gelişmiştir. Bu ışığa önem veriş nedeninin ‘tenebrosi’ ressamları olduğu belirtilir.  
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Şekil 17. Breda’nın Teslimi 

Eski resimlerin kahverengi tonları içindeki ışığı zamanla değerlendirmiştir. 

‘İçenler’ adlı eserinde, kesif bir öğle güneşi tepeden, ‘Breda’nın Teslimi’nde ise 

güneş ışığı arkadan gelir. Bu nedenle Velazquez’in güneş ışığını resme soktuğu bir 

gerçektir (Turani, 1992: 463).    

Valezquez resimlerini herhangi bir eskize ihtiyaç duymadan doğrudan tuvale 

yapıyordu. Figürleri çok akıllıca renklendirmiş, bol nüanslı ve incelikli bir boyama 

tekniği ile üç boyutlu kılmıştır. Malzemelerin değişik ışık koşullarında aldığı farklı 

görüntüler ressam tarafından gayet yumuşak bir fırçayla ve gerçekçi bir üslupla 

tuvale yansıtılmıştır (Krause, 2005: 39).      
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Şekil 18. Nedimeler 

 ‘Nedimeler’ adlı tabloda, figürlerin işlenmesinde detaylardan kaçınılmış, esas 

üzerinde durulmuştur. Işık yakındaki ve uzaktaki figürleri aynı ölçüde aydınlatıyor. 

Tabloda dört ışık bölgesi saptanabilir. Bu ışık bölgeleri tabloya gerçekten duyulabilir 

bir özellik vermekte, böylece derinlikler sağlanmaktadır. Boyalar ışıkla atmosfere 

dağıtılmıştır (Kınay, 1993: 91). 
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Şekil 19. Athena ve Örümcek 

 ‘Athena ve Örümcek’, ‘Nedimeler’ tablosunda olduğu gibi, ön planda çıkrık 

başında iş gören kadınlar bulunmakta, dipteki planda ise Tanrıça Athena ile 

mitolojinin becerikli dokuyucu kızı Arakhne yan yana yer almaktadır. Zengin ve tatlı 

renkler oldukça karışık gölge-ışık çelişkileri sahneyi doldurmaktadır (Kınay, 1993: 

93). 

1.1.11. Peter Paul Rubens’in Işık Kullanımı: 

Flaman resminin en büyük Barok ressamı tüm zamanların ve bütün devrin de 

en güçlü sanatçılarından biri olan Peter Paul Rubens çağına damgasını vurmuştur 

(Beksaç, 1995: 63).    

Flaman Baroku’nun bu önemli temsilcisi, bir ‘anti klasist’ idi. Rubens’in 

resimlerinde huzur, dinginlik ve uyum bulunmamaktadır (Karusse, 2005: 37-38). 

Ressam İtalya’da bulunduğu uzun dönemde Caracci ile Caravvagio’nun eserleri 

kadar Yüksek Rönesans’ın ustalarını da inceleme fırsatı bulmuştur. Eserlerinde bütün 

bu sanatçıların izlerini görmek mümkündür. Resimleri yapı, ritim ve kompozisyon 

dağılımı açısından Michelengelo’yu hatta Raffaello’yu, renkleri itibariyle Tiziano’yu 

çağrıştırır. Caravaggio’dan resimdeki dramatik atmosferi ve ışık kullanım tarzını 
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almıştır. Ancak bütün bunları kendi kişisel üslubu ile bütünleştirmiş ve 

kaynaştırmıştır (Krausse, 2005: 38).   Sanatçının paleti zengindir. Işığı plastik bir 

unsur olarak uygulamış, çoğunlukla belirli figürler üzerinde toplanmıştır (Kınay, 

1993: 97). 

 

                                    Şekil 20. Rubens ve İsabella Brandt 

Flaman resmine yön veren sanatçı, çağının zevkini ve arayışlarını çok iyi 

özümsemiş, ışık, renk, ihtiras arzu ve hareketlerle yoğrulmuş ihtişamlı göz alıcı 

eserler üretmiştir. Sanatçının, 1609-1610’da yaptığı ‘Rubens ve İsabella Brandt’ 

portresinde Rubens’in elbise kıvrımları, kumaş pırıltıları ve ışık kullanımını 

göstermesi bakımından ilgi çekicidir (Beksaç, 1995: 63).    
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Şekil 21. Çarmıhtan İndirilme 

 

‘Çarmıhtan İndirilme’ eserinin dramatik içeriği, ışık gölge zıtlaşması ile 

kuvvetlendirilmiş ve ihtiraslı bir anlatım elde edilmiştir. Bu heyecan ifadesini, ışık-

gölge gibi çeşitli kontrastların çarpışması olanaklarıyla kuvvetlendirerek Yüksek 

Barok biçimlerine ulaşan Rubens, kendine özgü barok bir anlatıma vardı. Işıklı ve loş 

bölümlerin renklendirilmesini araştırmıştır. (Turani, 1992: 466). 

Sanatçı ışıklı yerleri mat sıcak renklerle, gölgeli yerleri ise saydam soğuk 

renklerle ince olarak boyayarak, böylece ışıklı yerlerin resim yüzeyinde canlı olarak 

ifadesini sağlamıştır. Rubens, soğuk renkli gölgeli bölümlerde kızıl ve kahverengi 

renkleri çizerek değerlendiriyor ve böylece biçim devamını gölgeli olan bölümlerde 
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devam ettirtebiliyordu. Rubens, yalnız duygulu olarak kalmamış aynı zamanda 

izlenimlerini yansıtmak için tekniğini de kullanmıştır. (Turani, 1992: 467).        

  Rubens, ‘İsa’ya Ağlaşma’ resminde İsa ve yanındakileri değişen birden 

parlayıp sönecekmiş izlenimi veren bir ışıkta gösteriyor. İsa’nın ayakucunda yanan 

meşaleden, zamanın gece olduğu anlaşılmaktadır, fakat olayın geçtiği yeri sanatçı 

belirtmemiştir. İsa kapkaranlık gecede bembeyaz bir leke olarak ortaya çıkıyor. Tüm 

ayrıntılardan arınan gerçek, olanca dehşetiyle birden bire ortaya çıkmaktadır. 

Sanatçının istediği de budur. Bir olguyu anlık görünümle can evinden yakalayarak 

seyirciye yaşatmak istemiştir (İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 1977: 130). 

1.1.12. Harmensz van Rijn Rembrandt’ın Işık Kullanımı: 

İyi bir portreci, manzaracı, grup portreleri ressamı, gravürcü olarak çok çeşitli 

konu ve tekniklerde eserler vermiştir (Beksaç, 1995: 65). 

Avrupa’nın her yanında ressamlar 1620’ler boyunca Roma’dan gelen yeni 

etkilere ilgi duymuşlardır.  Işık-gölge kontrastını kullanarak şaşırtıcı derecede 

gerçeğe yakın sonuçlar eden Caravvaggio’nun devrimci resmi, Barok üslubun hızlı 

ve etkili gelişimiyle olgunlaşmış, sonuç tam bir hareket ve renk cümbüşü olmuştur. 

İşte Rembrandt’ın resim eğitimi böyle bir ortamda gerçekleşmiştir. 

Harmensz van Rjin Rembrandt, yalnız çağının değil, belki bütün çağların en 

üstün resim kalitesine ulaşmış bir sanatçı olmuştur. Rembrandt, 1631’de Leyden’den 

Amsterdam’a giderek ölünceye kadar burada kalmış, bir portre ressamı olarak ün 

yapmıştır (Turani, 1992: 471).       

Amsterdam’da Pieter Lastman’ın atölyesinde çalışmalarına devam etmiştir. 

Lastman, devrin en önemli ‘tarih ressamları’ndan biriydi. Bütün İtalya’yı dolaşarak 

ışıkla gölgenin dramatik oyunlarını keşfetmiştir. Ancak Rembrandt, Lastman’ın 

tarihsel olayları dış mekânda tasvir ederek manzarayı dramatik arka plan parçası 

olarak kullanma ve aydınlık bir fonda renk kontrastlarıyla oynama alışkanlığını 

tamamen bozar. Rembrandt’ta olaylar çoğunlukla iç mekânlarda geçer. Işığı ise 

tamamen kendine has bir tarzda kullanır. Rembrandt özellikle açık-koyu efektleri 

yaratarak resimlerin duygusal etkisini ve derinliğini olağanüstü arttırmıştır (Krausse, 

2005: 42). 
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Resme ışık-gölge kullanımıyla büyüleyici bir atmosfer sağlayan odur. 

Rembrandt, çeşitli eserlerinde ışık-gölge sorununu figürlerin hem maddi hem de 

ruhsal ifadelerinin hizmetinde kullanabilmiştir. Işığın değişken bir derecelenme ile 

dağılıp eridiği resim düzenleri zaman zaman yorumlanması güç bir fizikötesi içerik 

bile kazanmıştır (Tansuğ, 1999: 218). 

Resimlerinin her yerini aydınlatmaz. Belli köşelerini, bazen büyük bir kısmını 

bilinçli olarak karanlıkta bırakmıştır; alışılmışın dışında aydınlattığı alanların ise 

çoğu zaman ışığı nereden aldığı belli değildir. Işık adeta resmin içinden çıkmakta, 

sembolik bir anlama bürünmektedir. Bu tarzıyla Caravvaggio’nun izinden gittiği 

anlaşılmaktadır. (Krausse, 2005: 42).    

Resminde, kendi bulduğu yüksek plastik değerlerle konuşmuştur. Kendi 

diliyle anlatır. Sözle anlatılacak şeylere önem vermez. Renkleri yakar, ışıklandırır ve 

en önemlisi, Rembrandt’ın boyası yüzeyleri resmin belli derinliklerinde tutar ve 

onların öne ve derine gidişlerini, dikkat çekici bir şekilde yakalar ve devam ettirir 

(Turani, 1992: 472).  

Rembrandt’ın Barok resmin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Işık ve gölge 

kullanımında kendisine özgü bir tarzı olan sanatçı, koyu ve gölge tonlarıyla 

Caravaggio tarafından ortaya konan anlayışın bir devamı ve gelişimini temsil eden 

üslubuyla tanınmaktadır.  Işık ve renk ustası olan Rembrandt’ın sanatı esasen 

ruhsallığı ön plana çıkartan ve insan psikolojisine ışık tutan bir anlayışın ürünüdür. 

Ressamın, gerçekçi ve gözleme dayanan anlatımı bu ana, öze göre şekillenmiş olup, 

maddi âlemle madde ötesi arasında bir bağ kurma anlayışını yansıtmaktadır. 

Rembrandt’ın bu yönünü en güzel gösteren eserler yaptığı portrelerdir (Beksaç, 

1995: 66). 

Sanatçının yağlı boya tablolarında ve gravürlerinde görülen ışık fizik ya da 

lojik bir ışık değildir. Bu ışık sanatçının şiirsel ve metafizik düşün dünyasının 

yarattığı niteliklerdir. Sanatçının bütün yapıtlarında bu nitelikteki ışığın konuyla ve 

yerine göre figürle bütünleştiği, konuyu sanatçının düşünüp duyduğu gibi 

anlamlandırdığı görülmektedir. Tevrat’tan alınan ‘Kudüs’ün Tahribine  Yakınan 

İeremia’ konulu tabloda derece derece değişen ışık  figürü sarmış, geniş bir claire-

obscur düşünme, yakınma ruhsal olayını yansıtacak nitelikte uygulanmıştır. 
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Onun portreleri basit fizik benzerlikleri aşıp geçer, manevi hayatın en derin 

noktalarına kadar varır. Doktor, subay ve manifaturacı loncalarına yaptığı portrelerde 

toplumsal ruhu yakalamış ve birçok figürü aynı duyguyla canlandırmıştır. Işık, 

eserlerinin başlıca şahsiyetidir. Bu ışık, şekillerin ayrıntısını veren saf ışık değil, 

karanlık ve rutubetli bir gölgeliğe düşüp boğulan sönen zavallı bir aydınlıktır. 

Gündüzün gece tarafından yutulması kendiliğinden coşturan bir değer olup en basit 

tasvirleri bile heyecan unsuru yapmıştır. Işık daha sonra eşyayı aydınlatmaz, 

onlardan çıkıyormuş gibi görünmektedir. Yüzlerin etrafında meydana gelen 

fosforlanma ruhun nur saçması gibidir. ( Hourtıcq ve Toprak, 1967: 114-115). 

 

Şekil 22. Doktor Tulp'un Anatomi Dersi 

1632 tarihli ‘Doktor Tulp’un Anatomi Dersi’ bir başyapıt olarak sanatçının bu 

yönüne ışık tutmaktadır. Bu eser renk ve ışığın kullanılışı, ifadelere verilen dikkat ve 

kuru kalıpları yıkan rahat kuruluş şeması ve anlatımıyla dönemin diğer 

portrelerinden çok farklı bir hava yaratmaktadır (Beksaç, 1995: 67).    

Bu resimde, o güne kadar benzerine rastlanmamış bir canlılık yakaladı. 

Sanatçı, doktorların heyecanlı bakışlarıyla izledikleri dersi ön plana çıkartarak lonca 

mensuplarını ‘doğal’ çevrelerinde bireysel olarak betimleme fırsatı bulmuştur. 
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Rembrandt, bu eserinde ne kadar iyi ‘ışıkçı’ olduğunu kanıtlar; Doktorların yüzlerini 

çarpıcı parlak ışıkla yıkayarak, her biri zaten kişilikleriyle var olan şahısların 

karanlıktan topluca çıkarak onları bir grup halinde tanımlar. 

 

Şekil 23. Gece Bekçileri 

 

‘Gece Bekçileri’ adlı eserinde Rembrandt, resmi bir tiyatro sahnesi gibi 

tasarlamıştı; ışık ve gölgeler mekânda derinlik duygusu yaratmış, klasik bir arka plan 

içine barok hareketler yerleştirmiştir.  

Resim sanatında Rembrandt ve Dürer ile ortaya çıkan gölgesel ve çizgisel 

üslup, ışığı farklı kullanmıştır. Çizgisel üslup çizgileri, gölgesel üslup ise kitleleri 

görür. Çizgisel üslupta kitlelerin sınırlarının ya da kenarlarının kesin olarak 

belirlenmesine karşın gölgesel üslupta bu sınırlar belirsizdir. Klasik sanat ışık ve 

gölgeyi, şekli belirtmek için kullanmıştır. Her ışık tek tek şekilleri belirtmekte, tümü 

de ekleme ve düzenlemede rol oynamaktadır (Aktaran: Bayram, 2009: 125). Resim 

sanatında ışığın kullanımıyla ilgili önemli bir yeri olan Rembrandt için Arnheim’in 

söylediği önemlidir:  

“Rembrandt’ın tablolarında, maddeler ışığı pasif olarak, dışarıdan  bir güç 

çarpmış gibi güçsüz yansıtıyorlardı. Fakat aynı zamanda kendileri aktif olarak enerji 

yansıtan ışık kaynağı olmaya başladılar. Aydınlatmaya başlayarak mesaj verdiler. 
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Kandilin saklanışı ne olup bittiğinin pasif görünüşü yok etmek demekti. Aydınlatılan 

madde birincil, esas kaynak olmaya başladı“ 

1.2. Film Işıklandırmasının Kökenleri 

İnsanların ve yaşamlarını gündüz sürdüren hayvanların yaşamı için ortamı 

hazırlayan ışık, yaşamı ortaya çıkaran bir öğe olarak görsel algılamayı, mekân 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, 1995:5). 

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). 

Işıklandırma öykü anlatmak için ortam yaratır ve unutulmamalıdır ki sinema 

özünde resimlerle öykü anlatmaktadır (Brown, 2010: 1) 

Bir görüntünün etkisinin büyük bölümü ışığın yönlendirilmesinden gelir. 

Sinemada ışık aksiyonu görmemizi sağlayan sadece aydınlatmadan daha fazlasıdır. 

Çerçeve içindeki daha aydınlık ve daha karanlık alanlar her çekim bütün 

kompozisyonun yaratılmasına yardım eder ve böylece belirli nesnelere ve 

aksiyonlara dikkat edilmesine rehberlik eder. Parlak bir şekilde aydınlatılmış bir yer 

dikkatimizi önemli bir jeste çekebilirken, bir gölge bir ayrıntıyı gizleyebilir ya da 

neyin sunulduğuyla ilgili bir gerilim oluşturabilir.  (Bordwell ve Thompson, 2012: 

131) 

Aydınlatmanın işlevi öncelikle kameranın en yüksek kalitede görüntü elde 

etmesine yöneliktir. Nesnelerin biçim ve boyutunu ortaya çıkarabilmekte, gerçeği ya 

da gerçek dışını belirtebilmekte, çekilen olay için uygun atmosferi yaratabilmektedir. 

Aydınlatmanın amaç ve işlevleri bu şekilde özetlenebilir (Arslantepe, 2012: 33). 

Bir görüntü sanatı olan sinema ışıksız düşünülemez. Sinema teknik olarak 

ışığa dayalıdır.  Hem görüntünün saptanmasında, hem de saptanmış görüntünün 

izlenmesinde ışık birincil derecede önemlidir (Şenyapılı, 2002:71). 

Sinema yapımları için en basit anlamıyla aydınlatma, konuyu ışıklandırmak 

ve nesne ve mekân ilişkisini görünür hale getirmektir. Genellikle görüntü 
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yönetmenleri ışığı düzenlemek ve kontrol etmekle yükümlüdürler Sinema 

aydınlatmasında ışığın tutarlı olarak kullanılması nadiren bir sorun olmaktadır. Odak 

ve yoğunluğu yüksek spotlar kullanarak yönetmen izleyiciye görüntülediği obje veya 

alan için rehberlik eder.  

Sinema sanatının temel bileşenlerinden en önemlisi hiç şüphesiz görüntüdür. 

Önemli görüntü yönetmenlerinin hemen hepsi, klasik resim sanatının ustalarının 

eserlerini incelemiş ve büyük çoğunlukla da sinema sanatı için ‘Chiaroscuro’da 

karar kılmışlardır. Sinema sanatı ve görsellik dendiğinde ilk önce akla ışık ve gölge 

gelmektedir. Işık ve gölge görüntüye anlam verir.  Işık, tutkuyu, korkuyu, umudu, 

sevinci ve hüznü sırtında taşıyan en önemli anlatım elementlerinden biri haline gelir.  

Gelişim süreci içinde sinemaya, sanatsal kaygılar etki etmiştir. Estetik 

kaygısıyla ortaya çıkan ve gelişen ‘aydınlatma’  teknolojiden etkilenmiştir. 

Film ışıklandırması, tarihsel olarak birkaç dönem geçirmiştir. Başlangıçta 

yalnızca işlevseldi. Duyarlığı düşük negatifler, yavaş objektifler ve denetlenebilen 

ışık kaynaklarının yokluğu, sinemacıları bulunabilen her türlü ışığı sahneye 

yöneltmeye zorladı.  

 Filmlerin ışığa duyarlılığı pek fazla değildi, dolayısıyla çok açık diyafram 

değerleri gerekiyordu. Buna karşın objektiflerin diyafram açıklıkları 3,5’ten fazla 

olamıyordu. Dolayısıyla film çekimleri dış mekânlarda gerçekleştirilmek zorundaydı, 

çünkü filmler ancak çok fazla ışık altında pozlandırılabiliyordu. Buna paralel olarak 

düşük ışık duyarlılığından dolayı bu filmlerin zıtlık değerleri oldukça yüksekti. Tüm 

bunlar birleştiğinde -şiddetli ışık, yüksek kontrast- beyaz alanlarda doku, siyah 

alanlarda ise detay almak mümkün olamıyordu. Kameramanlar bu sert ışığı önlemek 

amacıyla, dış planlarda, sahnenin genel kontrastını düşürmek amacıyla kullanılmak 

üzere, çok büyük boyutlarda, ışığın şiddetini yumuşatıcı bezler kullanıyorlardı 

(Uysal, 2007: 43). 

 İç mekân çekimleriyse, yine aynı şekilde gün ışığı ve bunun yanı sıra 

içindeki cıva buharlı lambalarla kuvvetlendirilmiş olan yansıtıcılarla 

aydınlatılıyordu. Mekânlar çatısız ve prefabrikti. Işık yalnızca tepeden gelebildiği 

için duvarlar ve onun mimari öğeleri iki boyutlu olarak tuval üzerine boyanıyordu. 

Sadece ona asılmış duran objeler üç boyutlu olabiliyordu. Daha sonra 
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bahsedeceğimiz üzere henüz ark ışıkları ve projektörler yoktu. Bu da Alman 

sinematograflar tarafından daha sonra ihtiyaç doğrultusunda keşfedilip kullanılmaya 

başlanacaktı.  

Stüdyolar açık havadaydı; setler arka avlulara kuruluyor ve ışık kaynağı 

olarak güneş kullanılıyordu. İlk stüdyo, Thomas Edison ile beraber sinema 

teknolojisinin ortak yaratıcısı olan K.L. Dickson tarafından yapıldı. ‘Black Maria’ 

adlı stüdyo, güneşin gün boyunca hareketini izleyebilmek için döner bir zemin 

üzerine inşa edilmişti ( Brown, 1996:2).  

Film endüstrisinin doğduğu yer olan New York’ta stüdyolar binaların en üst 

katında, cam tavanlı olarak kuruldu. Tek denetim aracı, ışığı yumuşatmak ve 

dalgalanmalar sağlamak için camların altına gerilen devasa muslin perdelerdi. Daha 

sonra biraz daha ışık sağlamak için ark lambaları kullanıldı ama bunları denetlemek 

mümkün olmadı. Modern floresan tüplerine çok benzeyen gaz deşarj tüpleri de 

kullanıldı ama onlar da ham ışıklardı. Gene de bir sorun oluşturmuyordu. O zamanlar 

tiyatroda ‘doğal’ sayılan ışık, ramp ışıklarıydı ve bütün sahneyi genel bir şekilde 

aydınlatıyordu.  

Bu gidişi yıkan tiyatro oyuncusu David  Belasco ve onun ışık tasarımcısı Lois 

Hartmtman oldu. Belesco, dramın etkisini güçlendirmek için, gerçekçi etkiler 

kullanmak istiyordu. Sahne tasarımcısı Adophe Appia da aynı günlerde 

çalışmalarının sürdürüyor ve gölgelerin de ışık kadar etkili olduğuna, ışık ve gölgeyi 

kullanmanın, fikirlerin aktarımı için bir yol olduğuna inanıyordu. 

Belesco’nun fikirlerini sinema dünyasına aktaran, onunla çalışmış bir aktör, 

Cecil B. De Mile adlı genç bir adam oldu. Kameraman Alvin Wycoff ile çalışarak, 

hem doğal olan hem de görüntüyü kuşatan tek ışık kaynağını kullandı. Technicolor 

ortaya çıkınca gerek duyulan muazzam güçteki ışık, doğal ve anlatım aracı olarak 

ışıklandırmaya sekte vurdu ama siyah-beyaz filmler ışıklandırmayı yaratıcı ve 

etkileyici biçimde kullanmaya devam ettiler  ( Brown, 2005: 192).  

Anlatım aracı olarak ışıklandırmanın zirve noktalarından biri de kara filmler 

çağıdır. Hemen hepsi siyah beyaz çekilmiş olan, gerilim ve polisiye öyküleri anlatan 

kırk ve ellili yılların Amerikan filmleri. Kara film türünün en belirgin özelliği, loş 

aydınlatmadır. 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen ve daha önce doğal mekânlarda 
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film çekimini zorlaştıran lojistik sorunları hafifleten, daha hızlı objektifler, küçük ve 

daha hareketli kaydırma arabaları kolayca taşınabilir ışık kaynakları gibi teknik 

buluşlar bir araya gelerek bu tarzın gelişimine katkıda bulunmuştur. 

Yarım yüzyıl öncesinin Hollywood tarzı görüntüsünü tekrar yakalama 

çabasındaki yapay ışık taraftarı Henri Alekan, Sacha Vierny gibi görüntü 

yönetmenlerine karşılık Nestor Almendros, John Alcott, ya da Vittorio Storaro gibi 

görüntü yönetmenleri doğal ışık kullanımını savunmaktadır. 

Bir ana ışığın yardımcı ışıklarla dengelendiği, doldurulduğu, saç şekillerini 

ortaya çıkarmak ya da oyuncuları fondan ayırmak için ayrı kostümler, hatta gözünde 

parlaklık yaratmak için ayrı ışıkların birbirine eklendiği 1940’lı 1950’li yılların 

aydınlatma tarzına neden karşı olduğunu Almendros şöyle açıklar: 

‘Mesleğimin ilk yıllarında birçok görüntü yönetmeninin mutlaka gerekliliği 

olmayan muazzam sayıda ışık kullandığını fark ettim. Böylece önemlerini 

vurgulamak, bir takım sırları kullandıklarını göstermek ister gibiydiler. Filtreler, 

difüzörler, tüller, fotoelektirik hücreler gözboyar. Ama önemli olan ne kamera 

mekanizmasında ne de sistemdedir. Önemli olan çekilendir’ (Güngör, 1994: 70).   

Sinemada tür filmlerinin de kendine özgü aydınlatma tarzları bulunmaktadır. 

Korku filmleri karanlık, loş ve gölgeli aydınlatmayla akla gelmektedir. Bilim kurgu 

türü beyaz gri ve parlak ışıklara yoğun yer vermektedir. Müzikal filmler parlak göz 

alıcı ışıklara sahiptir. Western filmleri gün ışığı ve sarı tonlardadır. Psikolojik 

ağırlıklı filmler ise kişinin psikolojisini yansıtan aydınlatmaya yöneliktir (Arslantepe, 

2012: 34). 

Aydınlatmada,  bir dizi etmeni hesaba katmak gerekir: biçim, kaynak, nitelik 

ve renk. Bir mumdan gelen ışık, bir lambadan ya da güneşten gelenden farklı 

olmalıdır. Kaynak ile huzmelerin çıkış noktası ve yönü önemlidir. Bu, doğal yani 

verili bir sahnede ışığın gelmesini öngerebileceğimiz bir yönden gelebilir; ya da 

dışavurumcu olabilir ve bir dizi simgesel anlamı barındırabilir (Butler, 2011: 34). 

Aydınlatmada ışığın yönü, açısı ile istenilen etkiler elde edilebilmektedir. Işık 

kaynakları çekilen konunun çevresinde hareket ettirilerek ya da bazı yerler 

ışıklandırılarak anlatıma yardımcı olmaktadır. Dikkat çekilmek istenen bir nesne ya 

da kişi özel olarak aydınlatılabilir. Film karakterlerinin iç dünyasını yaratan bir ışık 
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da olabilir. Film karakterini gölgeler içinde de bakabilir. Filmin dönemini vurgulayan 

dönemsel ışıklar da yapılabilir (Arslantepe, 2012: 33). 

Aydınlatmanın, dramatik öğe olarak kullanılışı onun iki çeşit etkisinden ileri 

gelir. Bunlar nesnel ve öznel etkilerdir. Aydınlatmanın nesnel etkisi, eşyanın 

görünüşünü değiştirmesiyle ortaya çıkar; aynı cisim aydınlatma çeşidine göre başka 

başka şekillere bürünür. Aydınlatmanın öznel etkisi, belirli bir aydınlık derecesinin 

üzerimizde uyandırdığı duygudur. Gün ışığında hiç önemsemeyeceğimiz cisimler 

karanlıkta bize korku veren kılığa bürünebilir. Aydınlık, güneşli hava bizde sevinç, 

canlılık; karanlık yağmurlu hava keder, durgunluk uyandırabilir. Işık sadece uzamı 

değil zamanı da devindirir. 

Görüntü düzenlemesinde nesneleri algılanır kılmak maksadıyla kullanılan 

ışık, kompozisyona derinlik vererek nesnelere farklı anlamlar kazandıran ve bir 

anlatım aracına dönüştüren en önemli unsurdur (Kars, 1993:116). 

Aydınlatma, bir kompozisyondaki malzemeyi işleyen, giderek yerinde bir 

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

Sinema  yapımlarında aydınlatma, bir şeyleri görünür yapmaktan daha fazla 

bir etkiye sahiptir. Ustaca bir aydınlatma, perdeye yansıyacak etkiyi yaratmada ve 

denetlemede yardımcı olur. Bu, ışığın, güç, nitelik, açı ve yayılım alanını dikkatle 

düzenleyerek yapılır (Millerson, 2007: 16). 

Nesneler, nasıl aydınlatıldıklarına bağlı olarak, farklı görünür. Öndeki bir ışık 

nesneleri güçlü aydınlatacaktır. Oysaki arkadaki bir ışık bir siluet yaratacaktır. 

Yandan aydınlatma, aşağıdan aydınlatma, yukarıdan aydınlatma; bunların tümü 

farklı gölge biçimleri oluşturacak, farklı duygu durumları ortaya çıkaracaktır. Klasik 

Hollywood’da üç noktalı bir aydınlatma düzeni geliştirilmiştir: gölgeleri asgari 

düzeyde tutmak üzere; kameranın odaklandığı karakterin yanına bir dolgu ışığı 

yerleştirilir; karakteri çaprazlama kuşatan ana ışık en önemli aydınlatmadır ve arka 

ışık da karakteri vurgular ( Butler, 2011: 35)  

Sağlıklı bir görüntü oluşturmada ve görüntüde istenilen atmosferin 

yaratılmasında en önemli öğe aydınlatmadır’ diyen Zettl’a göre, aydınlatmanın amaç 

ve işlevleri su şekilde özetlenebilir: 
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a. Kameranın çalışabileceği yeterli ışık seviyesini sağlamak ve renkleri 

bozmayacak ışığı elde etmek. 

b. Biçimi ve boyutu ortaya çıkarmak. 

c. Gerçeği ya da gerçek dışını belirtmek. 

d. Atmosfer yaratmak (Can, 2005: 63). 

Işığın büyüleyici bir yanı esnekliğidir, kolayca kontrol edilebilir olmasıdır. 

Bir düğmeye dokunarak durum bir anda bütünüyle değiştirilebilir.  

 Sinema aydınlatması nadiren durağandır. Hatta kamera veya konuda en ufak 

bir hareket bile aydınlatmada değişikliğe neden olabilir. Film çekimleri her yeni 

çekim için uygulanan muazzam karmaşık aydınlatma yüzünden tamamlanması uzun 

sürer. Yönetmen süreklilik arz eden çekimlerde her hareketi hesaba katmalıdır. Her 

farklı renk, şekil ve doku farklı miktarlarda ışığı emer veya yansıtır. Bir imaj 

derinlemesine görüntülendiyse, ışık da daha karmaşık ve derinlemesine olmalıdır.  

Çok sayıda aydınlatma tekniği vardır. Genellikle anahtar ışık olarak atanmış 

bir aydınlatma filmin stili, teması ve ruhunun yanı sıra onun tarzını belirler. Örneğin, 

komedi ve müzikallerde göze daha az çarpan gölgelerle birlikte yüksek anahtar ışık 

ve aydınlatma eğilimindedir. Trajedi ve melodramlar da genellikle siyahın ortaya 

çıkardığı dramatik ve sert çizgileri içinde barındıran yüksek kontrastın hâkim olduğu 

bir aydınlatma tarzı vardır. Suç filmleri, gerilim ve fantastik sinemada dağınık 

gölgelerin, atmosferik ışık huzmelerinin hâkim olduğu düşük anahtar ışık kullanılır.  

Stüdyo çekimlerinde aydınlatma daha stilize ve teatral iken stüdyo dışı ortamlarda 

yapılan aydınlatmalar daha doğal olma eğilimindedir.  

Karanlık ve aydınlık insanlığın ilk çağından itibaren sembolik çağrışımlarla 

doludur. İncil karanlıkla aydınlığın sembolleriyle doludur. Rembrandt ve Caravaggio 

ışık ve gölgeyi psikolojik tezatlar oluşturmak için kullanmıştır (Gianetti, 2005:18). 

Aydınlatmanın, dramatik öğe olarak kullanılışı onun iki çeşit etkisinden ileri 

gelir. Bunlar nesnel ve öznel etkilerdir. Aydınlatmanın nesnel etkisi, eşyanın 

görünüşünü değiştirmesiyle ortaya çıkar; aynı cisim aydınlatma çeşidine göre başka 

başka şekillere bürünür. Aydınlatmanın öznel etkisi, belirli bir aydınlık derecesinin 

üzerimizde uyandırdığı duygudur. Gün ışığında hiç önemsemeyeceğimiz cisimler 
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karanlıkta bize korku veren kılığa bürünür. Aydınlık, güneşli hava bizde sevinç, 

canlılık; karanlık yağmurlu hava keder, durgunluk uyandırır (Onaran, 1999: 37). 

1910’larda Fransız yönetmen Abel Gance, sinemayı ‘ışığın müziği’ diye 

betimlemiştir. Walter Ruttman da aynı düşünceden hareketle, ‘ışığın müziği her 

zaman sinemanın özü olarak kalmış ve kalacaktır’ demektedir. 

Frederico Fellini, ışık için şöyle basit bir akıl yürütür: ‘sinema görüntüdür ve 

görüntüleri de ışık vücuda getirir. Öyleyse sinemada ışık her şeydir. Bir film ışıkla 

yazılır. Bir yaratıcı stilini bununla belli eder (Güngör, 1994: 67). Film şeridinin içine 

hapsedilen ışıktır. 

Işık, sinema görüntüsünü kökten değiştiren ya da sinemadaki değişimlerin 

derhal kendisine yansıdığı, sinemanın en temel öğelerinden biridir. Işık kullanımıyla 

biçimleri değiştirmek, ifadesiz yüzlere farklı anlamlar katmak, sinemanın siyah-

beyaz döneminde sıkça kullandığı biçimiyle görüntüye derinlik kazandırmak,  

stüdyoda sabit kamera ve yapay geçiş ışıklarıyla çekilen görüntülere gece yolda 

izleniyormuş izlenimi vermek ya da gerçek çekimlerle maket çekimleri birleştirmek 

gibi türlü sinema hilelerini olanaklı kılar. Çok değişik günlerde ve saatlerde çekilen 

aynı sahneye ait alt çekimlerin uyumunu sağlamak gibi sayısız işlem 

gerçekleştirilmektedir (Güngör, 1994: 67).  

Işık sadece uzamı değil zamanı da devindirir. Örneğin Hitchook’un ‘İp’ (The 

Rope) inde gün 90 dakikada batar; ‘Hint Şarkısı’ (Indian Song) nda ise ufuktaki 

güneş yuvarlağı 15 dakikada kaybolur. Güneşin doğup batması, bir pencerenin 

kepenklerinin açılıp kapanması vb. sonucu ışık yoğunluğundaki azalıp çoğalmalar 

yaşama dinamizm katan doğal efektlerdir. Sinemacılar için bunlar, psikolojik anlara 

karşılık geldiklerinde, anlamı desteklediklerinde ilginç hale gelir (Güngör, 1994: 68). 

The Usal Susupects’in (Olağan Şüpheliler) mekanında, ışık parlak ve 

beyazdır; dolayısıyla, Keaton, gözlerini gölgelendirmek zorundadır; oysaki hücrede 

ışık bulanık ve yeşile çalan bir tondadır ve sahne ilerler, karakterler birlikte bir iş 

yapmaktan söz ederken, daha mavi olmaya başlar. Sorgu sahnelerinin birçoğunda 

kimin sorgulandığını açıkça verebilmek için karakterlerin yukarıdan aydınlatıldığı 

görülür (Butler, 2011: 35). 

Aydınlatma araçları  
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• Film olayının gerçekleşebilmesi; 

• Bu olayın gerçekleştirilmesinde sinemacının mutlaka doğal ışık kaynağına 

bağlı kalmaması; sinemacının birtakım özel sonuçlar sağlayabilmesi için gereklidir 

(Güngör, 1994: 68). 

Sanatçılar genellikle karanlığı;  korkuyu, kötülüğü ve bilinmeyeni sembolize 

etmek için kullanırlar. Aydınlık genellikle güven, erdem hakikat sevinç gibi temaları 

akla getirir. Bu geleneksel sembolik anlamlar, birliktelikler nedeniyle bazı 

yönetmenler, aydınlık ve karanlığın beklenilen anlamlarının aksine farklı bir 

uygulamaya gider. Hitchcock filmleri seyircinin kendini güvende olma hissini altüst 

etmek amacıyla şiddet sahnelerini parlak ve yoğun aydınlatma içerisinde yer 

vermiştir (Gianetti, 2005: 20). 

Sinemacı ister stüdyo ortamında isterse açık havada çalışsın 

aydınlatma araçlarıyla konuyu aydınlatarak, istediği biçimi, görünüşü, 

havayı verebilir (Özön, 2008: 95). 

1.2.1. Işıklandırmanın İlkeleri  

2.  Dünya Savaşı sırasında geliştirilen ve daha önce doğal mekânlarda film 

çekimini zorlaştıran lojistik sorunları hafifleten, daha hızlı objektifler, küçük ve daha 

hareketli kaydırma arabaları kolayca taşınabilir ışık kaynakları gibi teknik buluşlar 

bir araya gelerek bu tarzın gelişimine katkıda bulunmuştur. 

Aydınlatmanın işlevsel kullanımının yanına psikolojik yönünü ve estetik öğe 

olarak kullanılması büyük ölçüde Alman dışavurumcu sinema akımı ile ortaya 

çıkmıştır. Alman dışavurumcu sineması, aydınlatma biçimi ile gerçekçiliği etkili bir 

şekilde bozmayı amaçlamış bunun için çekimleri dış mekândan stüdyo içine taşımış 

ve aydınlatma biçimi ile etkili ışık- gölge düzenlemeleri geliştirmiştir. 

Aydınlatma ile yapılan düzenleme temelde ışık ve gölge ilişkisinin 

tasarımıdır. Nesneyi ortaya çıkaran ışıksa nesnenin hacmini, formunu ve 

çevresindeki nesnelerle ilişkisini ortaya çıkartan ışığın oluşturduğu gölgedir. Fizik ve 

optik bilimi açısından gölge, belli bir ışık kaynağından gelen ışıkların kendilerine 

engel olan- yani geçirgen olmayan- bir cisme çarpmaları nedeniyle nesneni 



51 
 

 

izdüşümünde oluşan sınır çizgileri az çok belli ışıktan yoksun, karanlık bölgedir 

(Sözer: 2000: 169).   

Bugün çoğu insan için ışık, bir elektrik düğmesini açıp ampulden çıkan 

aydınlık anlamına geliyor. Fizik kitaplarında ise ışık elektromanyetik dalgaların bir 

bölümünü oluşturur. Biraz daha yakından incelendiğinde ışığın bir illüzyonda farklı 

bir şey olduğunu görmek mümkündür. Işığın gerçek anlamını hâlen bir bilmecedir. 

Film görüntüsü, ışıklandırma çok iyi kullanıldığı sürece gerçeğe benzer. 

Örneğin ışıklandırma bir nesnenin biçiminin anlaşılmasında çok yardımcı olur. 

Ayrıca arka plan nesnenin yeterince göze çarpmasına olanak sağlayan bir parlaklığa 

sahip olmalı, sanki zeminin belli bölümleri nesneye aitmiş gibi ya da tam tersi bir 

yanılsama yaratarak nesnenin genel görünümünü engelleyecek biçimde 

düzenlenmemelidir (Arnheim, 2002: 20) 

1.2.1.1. Işık Nedir? 

 Bilimin yüzyıllardır ışık üzerine yaptığı araştırmalar ve sonuçlarına karşın; 

hâlen gizemini kaybetmemiştir. Işıksız bir ortamda sağlam bir göz bile âdeta 

körelmiş gibi olur. Işık, cisimleri görülebilir hale getirir. Ayrıca cisimlere farklı 

açılardan yansımasıyla renkler meydana gelir.  

Işık, doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen 

addır. 380 - 780 m. dalga boyları arası dalga boyu gözle görülebilir ancak bilimsel 

terminolojide gözle görünmeyen dalga boylarına da ışık denilebilir. Işığın özellikleri, 

radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar gidebilen, elektromanyetik dalganın 

boyuna göre değişir. 

Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır: 

Frekans: dalga boyu ile ters orantılıdır, insan gözü bu özelliği renk olarak 

algılar.  

Şiddet: genlik olarak da geçer, insan gözü tarafından parlaklık olarak 

algılanır.  

Polarite: titreşim açısıdır, normal şartlarda insan gözü tarafından algılanmaz.  
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Işığın kütlesi yoktur. Işığın daha doğrusu ışığı oluşturan parçacıkların yani 

fotonların kütlesi yoktur. Onlar sadece enerjidirler. Işık bizim görebilmemizin ana 

nedenidir. Eğer ışık olmasaydı hiç bir şey göremezdik. Çünkü görme işleminde ışık 

kaynağından çıkan ışınlar etrafımızdaki cisimlere çarparak gözümüze ulaşırlar; daha 

sonra göz bebeği gelen ışınları retinaya düşür. Daha sonra retinaya bağlı sinirler 

aracılığı ile burada oluşan görüntü, işlenmesi ve yorumlanması için beyne yollanır. 

Fakat 1600'lü yıllarda ışık ışınlarının gözümüzden çıkıp diğer cisimlere çarpıp geri 

geldiğine ve böylece görebildiğimize inanılırdı... 

Işık foton denilen kütlesiz ve yüksüz atom-altı parçacıklardan oluşur. Tüm 

parçacıklar gibi fotonlar da dalga özelliği gösterirler. Yani bir dalga boyları ve bir 

frekansları vardır. Işık ışınları da fotonların ilerlerken aldıkları yoldan başka bir şey 

değildirler. Fotonlar kaynaklarından çıktıktan sonra -eğer önlerinde hiç bir engel 

yoksa- düz doğrultuda ve hiç sapmadan yayılırlar. Herhangi bir cisme çarpınca da 

cismin şeffaf olup olmamasına göre yansır veya kırılırlar ( http://tr.wikipedia.org) 

İnsan tarafından renklerin algılanması, ışığa, ışığın cisimler tarafından 

yansıtılışına ve nesnenin göz yardımıyla beyne iletilmesi sayesinde gerçekleşir. Göz 

tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp, buradan optik sinir 

olan Nervus opticus aracılığıyla beyine iletilir. Göz, üç temel birleştirici renk olan; 

kırmızı, sarı ve maviye tepki verir ve beyin, diğer renkleri bu üç rengin farklı 

kombinasyonları olarak algılar. Renklerin algılanışı dış koşullara bağlı olarak değişir. 

Aynı renk güneş ışığında ve mum ışığında farklı algılanacaktır. Fakat insanın görme 

duyusu ışığın kaynağına uyum sağlayarak, bizim her iki koşuldakinin de aynı renk 

olduğunu algılamamızı sağlar. 

1.2.1.2.  Işık ve Gölge 

Günlük hayatımızda stereoskopik görüş (iki gözle görmek), derinlik ve 

uzaklığı büyük bir doğrulukla tahmin etmemizi sağlar. Ayrıca, uzaklık ve boyut ile 

ilişkilendirmeyi öğrendiğimiz ikinci derecede görsel ipuçları verir. Örneğin: 

Perspektif;  uzağa gittikçe boyutların küçülmesi ve paralel çizgileri birbirine 

yaklaşması  

Paralaksal hareket; görüş alanımızın bir yanından öbürüne hareket eden 

şeylerin bize olan uzaklığına oranla değişen hızları. 
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Üs üste binme; yüzeyler, daha uzaktaki yüzeylerin üstüne biner gibi görünür. 

Azalan Ayrıntılar; uzaklaştıkça ayrıntılar belirsiz hale gelir. 

Bir görüntünün farklı değerlerdeki tonları, onu yorumlamamızda önemli rol 

oynar. Onlar yalnızca genel ruh halini etkilemekle kalmaz, bizim boyut ve uzaklık 

algılamamızı da etkiler. Örneğin, görüntüdeki açık tonlu alanların, koyu tonlu 

alanlardan daha geniş ve daha uzak gibi göründüğünü fark ederiz. Tonun dağılımı ve 

konuların çerçeve içerisindeki düzenleniş şekli günlük hayatımızda asla 

yaşamadığımız düzenleme etkileri yaratır. 

Aydınlatma teknikleri, alan ve uzaklığı beceriyle kullanmak için bu tür 

yanılsamalarla önemli rol oynar (Millerson, 2007: 20).  

İki tip gölgeleme vardır ve her biri film kompozisyonunda önemlidir. Eklenen 

gölge, eğer ışık bir nesneyi, o nesnenin biçim ve yüzey özellikleri nedeniyle 

yeterince aydınlatmıyorsa kullanılır. Eğer bir kişi karanlık bir odada mumun yanında 

oturursa yüzün ve bedenin parçaları karanlıkta kalacaktır. En açık bir biçimde burun 

çoğu kez çene üzerinde karanlık bir gölge yaratır. Bu durum gölgeleme ya da 

eklenen gölgedir. Ancak mum aynı zamanda aradaki duvara bir gölge yansıtır. Bu bir 

oyuncu gölgesidir, çünkü beden ışığı bloke eder (Bordwell ve Thompson, 2012: 

131). 

1.2.1.3.  Işık Yoğunluğu 

Ton farklılıklarını ayırt edebilmek için görme sezimizi genellikle önce 

çevresel aydınlatma koşullarına uyum sağlamak gereğini duyar. Düşük yoğunluktaki 

aydınlatılmış çevrede küçük ton farklılıklarını kolayca algılayabiliriz.  

Ancak gitgide artan seviyelerdeki ışık yoğunluklarında herhangi bir farklılığı 

görebilmemiz için daha büyük oranlarda değişime ihtiyaç vardır (Millerson, 2007: 

22). 

Bunun nedeni, ışık yoğunluklarındaki farklılıkları gözün gerçekte olduğu gibi 

algılayamamasıdır, çünkü doğal tepkisi logaritmiktir. Işık seviyesinin kamera için 

yeterli olup olmadığına karar vermemiz gerektiğinde gözlerimize güvenmek hatalı 

olur. Bunun yerine bir tür ölçme aracı kullanarak şu ışıkları ölçeriz: 

i. Gelen Işık: Konu üzerine düşen ışığın yoğunluğu 
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ii. Yüzey Parlaklığı: Sahnenin belirli bölümlerinden yansıyan ışık miktarı 

iii. Tüm Yansıyan Işık: Kameraya ulaşan tüm yansıyan ışığın ortala miktarı. 

1.2.2. Aydınlatma Terimleri 

Işık yoğunluklarını sınıflandırmak için kullanılan terimlerin bazıları genel, 

bazıları da çok keskin ölçülerdir. Örneğin parlaklık veya ışıklılık konuları söz konusu 

olduğunda, bir kaynağın yaydığı ışığın gerçek değerini değil, onun bir yüzeyden 

yansıyan ışık miktarı hakkında izlenimleri tarif eder. 

Işıklık (parlaklık) bir konudan yansıyan göreli ışık miktarını belirtir. 

Yüzeyden yansıyan ışığın gelen ışığa olan oranı, bize o yüzeyin yansıtma katsayısını 

veya yansıtıcılığını verir. 

Bir yüzeyin yaydığı ışık miktarı hakkında hassa ölçümler yapılırken parlaklık 

(luminance) terimi kullanılır. Aydınlatan ışığın yoğunluğu bir kat arttırıldığında 

yüzeyin parlaklığı da bir kat artar.  

1.2.2.1. Gri Ölçek 

Bir yüzey üzerine düşen ışığın hepsini ya da büyük bir bölümünü emiyorsa 

onu siyah olarak değerlendiririz. Işık ne kadar az emilirse aydınlatmanın yansıyan 

bölümü o kadar büyüktür ve yüzey o kadar aydınlık görünür. 

Uygun koşullarda gözümüz siyah beyaz arasında 50’den 100’e kadar, farklı 

ton ayırt eder. Ama algılamamız, bu tonların alanlarından ve hâkim ışık 

seviyelerinden etkilenir. Orta değerdeki gri bir yüzey, yoğun olarak aydınlatıldığında 

beyaz, aydınlatılmadan bırakıldığında ise koyu gri hatta siyah olarak görülebilir. 

Birçok teknik işlemde siyahtan beyaza kadar değişiklikleri gösteren kesintisiz 

aşamalı ton ölçeği kullanmak çok yararlı olmaktadır. 

Bu türden ton ölçeklerinde bir tondan öbürüne geçiş çok yumuşak 

olduğundan, kesin değerleri bilmek istediğimizde, bir basamaklı gri ölçek kullanmak 

daha uygundur. 

 

 

 



55 
 

 

1.2.2.2. Cameo Aydınlatması 

 Cameo Aydınlatması, görüntü alanı içinde dikkati özel olarak belirli bir 

noktada toplar. Arka alan tamamen karanlıktır, ön alan ise temanın amacına uygun 

olarak sadece istenilen yerleri aydınlıktır. Cameo aydınlatmasında nokta ve ışık 

veren aydınlatma kullanılır. Doğal olarak bu tür bir aydınlatma yöntemi, görüntü 

boyutu içinde nesnenin yapısının ve boyututnun özgün niteliğini belirlemede 

önemlidir (Kılıç,  2003:19-20) 

1.2.2.3. Rembrandt Aydınlatması 

Nokta ışık veren aydınlatma kaynaklarıyla gerçekleştirilen seçici bir 

aydınlatmadır. Görüntü alanı içerisindeki görüntünün belli yerleri aydınlatılırken, 

diğer yerleri tam ya da yarı karanlıktır.  Remrandt aydınlatmasının temel özelliği, 

zayıf bir aydınlatma şekli olmasıdır. Işık alanlardan gölgelere  geçiş çok yumuşaktır. 

Görüntü boyutu içindeki arka alan özel bir anlam kazanır. Bu alan içindeki nesneler 

temanın işlevini detekleme kaygısıyla ön alana göre göreli olarak daha az 

aydınlatılır. Rembrandt aydınlatmasında hem kompozisyon hem de içerik açısından 

temanın anlatımı destekleyen alanları ışıklıdır. Görüntü alanı içindeki diğer alanlar 

tamamen karanlıktır (Kılıç,  2003:18-19) 

1.2.1. Aydınlatmanın Dramatik Öğe Olarak Kullanılması 

1.2.1.1. Nesnel Öğe Olarak Aydınlatma 

Beyaz perde, yükseklik ve genişlik gibi yalnızca iki boyutlu olduğundan 

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

onların yerlerini ve birbirleriyle olan bağlantılarını iyi bir biçimde belirtmek için 

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

  Sinematografik aydınlatmada ışığın karakteri, yönü ve yoğunluğunun 

kontrolü ile mekânsal derinlik izlenimi yaratılır, nesnelerin düzlemlerinin ve 

konturlarının şekli ortaya çıkar ve nesnelerin ayrımlanması sağlanır, duygusal bir 

atmosfer kurulur ve dramatik etki yaratılır, ışığın kullanımı ise dört ana boyut 

içerisinde düzenlenir: parlaklık, kontrastlık, doku ve yön (Küçükcan 2010:74).  

Nesnel öğe olarak aydınlatma aynı zamanda önemli olan görüntüyü de ön 

plana çıkarır, daha az önemli olanları ise gözden saklayabilir. 
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1.2.1.2. Öznel Öğe Olarak Aydınlatma 

Belirli bir etkinin en üst düzeyde doğmasını sağlamaya yönelik 

aydınlatmadır. Burada belirli bir aydınlatmanın izleyicide bırakacağı iz söz 

konusudur. Mekân ve zaman vurgusu, özel durumların gerçekte olduğu gibi 

verilmesi konularını içerir (Kafalı, 1993:109). 

1.2.1.3. Psikolojik Durumların Belirtilmesi 

Psikolojik bir ortamın yaratılmasında, aydınlatma en önemli öğelerden bir 

tanesidir. Genellikle çok aydınlatılmış nesneler az aydınlatılmış nesnelerden daha 

fazla dikkat çeker. Bu film yaratıcısına dramatik etkiyi insanlar ve nesneler arasında 

bölme imkânı sağlar. Gölgeler karanlık ve genellikle ürkütücü şeylerle ilintilidir. 

Genel ve yumuşak bir aydınlatma ise iyiliği anımsatır. İnsanların ve nesnelerin bir 

yandan ya da aşağıdan aydınlatılmaları güçlü gölgeler oluşturur ve bölünme, 

dengesizlik izlenimi yaratır (Kars, 2003:117). 

1.2.2. Işıklandırmanın Temel Bilgileri 

Bir filmde aydınlatma ile birlikte bir sahneyi ele alarak onu korkutucu, güzel, 

uğursuz veya hikaye nasıl gerektiriyorsa öyle bir atmosfere büründürülebilir. Geniş 

ton basamakları içeren ve bunların yumuşak geçişlerle dağıtıldığı bir resim göze daha 

hoş görünür, daha gerçekçi ve daha kusursuz etkisi yaratır. Renk kontrolü ve renk 

dengesi, ışıklandırmanın temel yanlarıdır. Bu işin iki yönü bulunmaktadır. İlki (özel 

bir etki yaratmak istenilen zamanların dışında)  ışıklandırmanın kendi içindeki renk 

dengesini kurmaktır. En çok kullanılan iki standardın biri gün ışığı dengesi (5500 K) 

öbürü de tungsten dengesidir (3200 K) (Bown, 2010: 37). 

Görüntünün genel derinliği ve ayrıca karakteri, duygusal değerleri ve öyküde 

önemli olabilecek öbür ipuçlarını ortaya çıkarması açısından kabak aydınlatmadan 

kaçınılması ve konunun şeklini, dış yapısını ve geometrik çizgilerini ortaya çıkarması 

açısından yandan veya arkadan aydınlatılmalıdır.  Bir görüntünün mümkün 

olduğunca üç boyutlu olarak algılanması uğraşında genellikle bir ön plan, orta plan 

ve arka plan yaratılmaya çalışılır ve bu da konunun fondan ayrılmasının önemli bir 

parçasıdır. Aynı zamanda ışıklandırma elemanlarıyla iki boyutluluğa şekil, derinlik 

ve perspektif vermeye ve ışık-gölge yardımıyla dokuyu ortaya çıkarmaya 

çalışılmaktadır ( Brown, 2010: 38). 
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           Bir sahneye aydınlatma yoluyla şekil, derinlik ve boyut kazandırırız: 

i.  Şekil: 

Cepheden kabak aydınlatma konunun yapı ve şeklini ortaya çıkarmaz, her 

şeyi yassıltır, konuyu iki boyutlu bir nesne haline getirir. Yandan veya arkadan 

aydınlatmak konunun şeklini, dış yapısını ve geometrik çizgilerini ortaya çıkarır. 

Bu, görüntünün genel derinliği için önemlidir; ayrıca karakteri, duygusal 

değerleri ve öyküde önemli olabilecek öbür ipuçlarını ortaya çıkarır. Aynı zamanda 

görüntüyü daha gerçekçi, daha elle tutulur, daha tanınır yapar. Derinlik, şekil ve 

uzaklığı belirlemek için insan gözü çeşitli ipuçlarını kullanır; bir nesnenin üzerindeki 

ışık ve gölgeler bu ipuçlarının önemli bir kısmını oluşturur. 

ii. Ayrım: 

Ayrım, ana konunun fondan ayrılmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için en çok 

kullanılan yöntem, kontur ışıktır (backlight). Bir başka yol da fonu konuya göre çok 

daha karanlık veya aydınlık yapmaktır. Bir görüntüyü olabildiğince üçboyutlu 

yapabilme arayışımızda genellikle bir ön plan, orta plan ve arka plan yaratmaya 

çalışırız; ayrım da bunun önemli bir parçasıdır. 

iii.  Derinlik: 

Film veya videoda görüntünün şekli nedir? Temelde bir dikdörtgen, yatay bir 

dikdörtgendir. Hepsi de bütünüyle iki boyutlu ortamlardır. Işıklandırma elemanı, 

kameraman ve yönetmenler olarak bizim işimizin büyük bir kısmı bu yassı sanatı 

olabildiğince üçboyutlu yapmaya, ona derinlik, şekil ve perspektif vermeye 

çalışmaktır. Işıklandırma bu işte büyük bir rol oynar. Öbür yöntemler -objektif kul-

lanımı, gruplama, kamera hareketleri, set tasarımı, renk-de destek olurlar, ama 

ışıklandırma bu uğraşta bizim başoyuncumuzdur. 

Kabak aydınlatmanın çoğu zaman düşman görülmesinin nedeni büyük ölçüde 

budur. Kabak aydınlatma, kameranın çok yakınından gelen ışığın aydınlatmasıdır, 

tıpkı bir fotoğraf makinesine bağlı flaş ışığı gibi. Sonuçta konunun bütününü eşit 

olarak aydınlatıp yassıltır. Konunun doğal üçboyutlu niteliklerini siler. 
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iv. Doku: 

Objektif yönünden gelen ışık (kabak cephe ışığı) konunun şeklini olduğu gibi 

dokusunu da belirsizleştirir. Nedeni basittir; dokuyu gölgeler yardımıyla görürüz. 

Kameranın yanından gelen ışık gölge oluşturmaz. Işık ne kadar yandan gelirse, o 

kadar gölge yaratır, böylece doku da o kadar çok ortaya çıkar. 

1.2.3.  Işıklandırmanın Temelleri 

Bir lambayı konunun yan tarafına götürdüğünüzde, yanlamasına gölgeler 

oluşur. Lambayı karşıda yukarı kaldırdığımızda gölgeler aşağı düşer. Her iki birden 

yapıldığında gölgeler köşelemesine (diyagonal) ortaya çıkar. Bazı nedenlerden dolayı 

bu birleşik etki genellikle hem ‘yüksek’  cephe ışığından hem de ‘açılı seviye’ 

ışığından daha çok beğenilir (Millerson, 2007:76). 

Kural olarak en çekici aydınlatma etkisi, üç noktadan aydınlatma dene bir 

yaklaşımdan kaynaklanır. Bu teknik, ilahi bir söz değildir gerektiğinde değişebilir. 

Yönetmenler ve sahne ışığın ve sahnenin ışığını yölendiren görüntü 

yönetmenleri her öznenin normal olarak iki ışık kaynağına gerksinim duyduğu 

varsayımlardan hareket ederler: bir ana ışık ve dolgu ışık. Ana ışık dominan ışığı 

sağlayan ve en güçlü gölgeleri oluşturan başlıca kaynaktır. Ana ışık en doğrudan 

ışıktır ve genellikle setteki motive edici ışık kaynağına karşılık gelir. Dolgu ışık, ana 

ışığın oluşturduğu gölgeleri yumuşatan ya da yok eden, ‘dolgu yapan’ daha az yoğun 

aydınlatmadır. Ana ve dolgu ışık birleştirilerek ve başka ışık kaynakları eklenerek 

ışık eksiksiz bir şekilde kontrole edilenbilir. Klasik Hollywood yapımları her çekim 

için en az üç ışık kaynağı kullanma alışkanlığı geliştirmiştir: anahtar ışık, dolgu ışık 

ve arka ışık (Bordwell ve Thompson, 2012: 134). 

1.2.3.1.  Anahtar Işık 

Bir cismin 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). 
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Anahtar ışık, diğer aydınlatma kaynakları için referanstır. Dolgu ve geri 

ışıklarının yerleri ve şiddetleri, anahtar ışığın durumuna göre belirlenir. 

Anahtar ışık; ışığın yönünü, temel gölgeleri oluşturur. Aynı zamanda objenin 

şekli ve yüzey yapısını ve dokuyu ortaya çıkarırken;  büyük oranda pozlamayı 

belirler. 

Anahtar ışık tek olmalıdır, tek bir gölge oluşturmalı ve üç boyutlu şekilleri 

iyice ortaya çıkarmalıdır (Millerson, 2007: 78). 

Uyumlu ışık yönleri  en çok uzak ve genel planlarda önelidir. Göğüs plan ya 

da daha yakın planlarda ana ışıkta genellikle hileler yapılabilir. 

1.2.3.2.  Dolgu Işığı 

Anahtar ışığın yarattığı keskin gölgeleri hafifletmek için kullanılır. Dolgu 

ışığı genel ton kontrastını yumuşatır. Bir portreyi güzelleştirme için kullanılan 

yumuşak ışık, loş aydınlatılmış çerçeveyi aşırı aydınlatabilir. 

Kimi zaman bir yumuşak ışık kaynağını konunun yeteri kadar yakınına 

koymak mümkün değildir O zaman dolgu ışığı olarak dağınık ışık spotunun 

yaratacağı gölgeleri silecek kadar güçlü olmasını sağlar (Shaner ve Jones, 2004: 141) 

Dolgu ışığı anahtar ışığın yarısı ya da üçte biri kadar olmalıdır. Ana ışığın 

yoğunluğunu asla aşmamalı ve çok ender durumlarda onunla aynı güçte olmamalıdır. 

Dolgu ışığının göreve destek olmaktır (Millerson, 2007: 80). 

Dolgu ışığı aşırı ölçüde kullanılırsa gölgeler ve gölgelendirmeler 

zayıflayacak, şekillerin üçboyutluluğu hafifleyecek, genel görünümü yavan, hatta 

cansız olacaktır (Millerson:2007: 81). 

Ana ışık söndürüldüğünde sahne hala tam olarak aydınlanıyorsa aşırı oranda 

dolgu ışığı yanıyor demektir. 

Dolgu ışığı, pozlamayı değiştirecek kadar güçlü olmamalıdır. Ana ışığın 

yarattığı üç boyutluluk etkisini silmemelidir. Dolgu ışığı kendi gölgelerini ve ya da 

üç boyutlu şekillerini yaratmamalıdır. Ana ışık yönünden farklı bir ışık yönü 

yaratacak kadar güçlü olmamalıdır. Dolgu ışığının yoğunluğu; önem, konu, günün 
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saati, iç sahneler, hava ruhsal durum ve dramatik etki gibi unsurlara bağlıdır 

(Millerson, 2007: 81). 

Cepheden yapılan bir dolgu ışığı, ana ışığın aydınlattığı alanları daha da 

aydınlatarak ve üç boyutluluk etkisinin zayıflatarak faydadan çok zarar verebilir. 

Simetrik yapılan bir dolgu ışığı ise ana ışığın yarattığı etkileri daha az bozar, 

pozlamayı da daha az etkiler. İnce yarı tonları azaltmaz ya da ana ışığın oluşturduğu 

üç boyutluluğu bozmaz. 

1.2.3.3.  Kontur Işık (Arka Işık) 

Kontur ışık nesnenin arkasından gelmelidir. Kontur ışık mümkün olduğu 

kadar kamera eksenine ile aynı doğrultuda yerleştirilmelidir (Lavyer ve Swainson, 

1996: 86). 

 Kontur ışık nesnenin dekordan ayrılarak üçboyutlu bir görünüm kazanmasına 

olanak verir (http://www.mediacollege.com). 

Kontur ışık uygun yerde kullanıldığında filmsel ışıklandırmaya değerli 

katkılar yapan inandırıcı bir araçtır. 

Ton değerlerinin iyice belirgin olduğu ve konu ile arka plan arasında belirgin 

bir kontrast bulunduğu durumlarda bile kontur ışık genelde görüntüyü güçlendirir. 

Özellikle koyu tonlu kıyafetlerde kontur ışık, çevresini ve kıvrımlarını ortaya 

çıkartır, ona biçim ve sağlamlık verir, koyu bir leek gibi görünmesini engeller 

(Millerson, 2007:84). 

Kontur ışık olmadığından yarı-saydam konular bütün görsel etkilerini 

kaybeder. Donuk mat görünürler. 

Kontur ışık aşırı parlak ya da bütünüyle uygunsuz olduğu çoğu durumda 

yalnızca dikkatin dağılmasına neden olur. 

1.2.3.4.  Sıyıran (Kicker) ve Çerçeve (Rim) Işık 

Sıyıran ışık kontur ışık gibi konunun arkasından yönlendirilir. Ama lamba 

daha alçakta konumlandırılır ve yeteri kadar yana kaydırılarak ışığın yüzün bir yanı 

yalamasına olanak verilir. Çerçeve ışığı da sıyıran ışığa benzerlik gösterir ancak 
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yüzün bir yanını yalayacak kadar yana kaydırılmaz. Daha çok konunun dış çizgilerini 

ortaya çıkarmak için kullanılır ( Brown, 2010: 45) 

1.2.3.5. Göz Işığı  

Göz ışığı, özel bir ışık türüdür. Ana ışık ve dolgu ışığının birleşimi gözlere 

yeteri kadar parıltı veremediği durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Kameranın 

üstüne objektifin hemen yukarısına bağlanan küçük bir lambayla sağlanır. Bu 

lambaya ‘Obie’ ışığı denir ( Brown, 2010:45). 

1.2.3.6. Işığın Niteliği 

Işığın gölgeler yaratan çıplak güneş ışığı ile bulutlu bir havanın gölgesiz 

aydınlatmasının oluşturduğu iki uç nokta arasında sonsuz sayıda ışık niteliği karışımı 

vardır. Sert ışık veren  bir çok doğal ve yapay kaynak vardır. Işığı veren etkin alanı 

ne kadar küçükse ışık da o kadar serttir. Yumuşak ışık da doğal ve yapay 

kaynaklardan ve dağıtılmış sert ışıktan gelir. İyice dağınık gölgesiz ışık için geniş 

alanlı kaynaklar gerekir. Işığın dağınıklığı, kaynağın verimini zayıflatır (Millerson, 

2007: 62). 

1.2.3.7. Sert Işık 

Sert ışık küçük boyutlu bir ışık kaynağından gelen güçlü şekilde yönlü 

aydınlatmadır.  Bir nokta kaynaktan çıkan ışık düz çizgiler halinde yayılır ve keskin 

belirgin gölgeler oluşturur, yüzeylerin çevresini ve dokusun ortaya çıkarır. Işık 

kaynağı ne kadar yoğunsa aydınlatması o kadar serttir, yarattığı gölgeler o kadar 

keskindir.  

Sert ışık şu durumlarda kullanılabilir: 

 Nesnelerin şeklini ve dokusu ortaya çıkartılmak istendiği zaman; 

 Nesnelerin ya da sahnenin yalnızca sınırlı bir kısmı aydınlatılmak 

istendiğinde; 

 Üç boyutlu şekiller ve çevre çizgileri belirgin olarak ortaya çıkarmak 

istendiğinde. Böylece özenle kontrol edilen gölgeler nesnenin tanınmasına yardım 

eder ve arka planla ilişkisini kurar. 

 Geliş açısı uygun değilse, sert ışık çok itici sonuçlar doğurabilir: 
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 Çıplak, kabaca belirlenmiş bir şekil ortaya çıkabilir, 

 Sevimsiz ve kaba dokular oluşabilir, 

 Konunun önemli bir bölümü aydınlatılmamış olur; 

 Dikkat dağıtıcı gölgeler oluşabilir; 

 Konunun şekli bozulmuş görünebilir. 

1.2.3.8.  Yumuşak Işık 

Yumuşak ışık, yayılan ışığın oluşturduğu dağınık, gölgesiz aydınlatmadır. 

Yumuşak ışık güneş kalın bulut tabakaları, sis ve dumanla engellendiği, ya da ışıkları 

yerden ve yakındaki yüzeylerden yansıdığı zamanki doğal koşullar altında da 

görünür. 

Aydınlatma araçları yayma, yansıtma veya çoklu ışık kaynağı kullanma gibi 

yollarla yumuşak ışığı meydana getiririler. Yumuşak ışığın ayırıcı özellikleri 

şunlardır: 

 Gölgesiz aydınlatma için kullanılır. 

 Yeni gölgeler yaratmadan gölgede kalan detayları aydınlatır. 

 Hafif kademeli gölgeler yaratmak için kullanılır. 

 Belirgin olarak görünmesi istenmeyen üç boyutlu şekil ya da dokuları 

hafifletmek ya da yok etmek için kullanılabilir. 

 Geniş bir alan aydınlatılacağı zaman tek gölge etkisi yaratmak için tek bir 

ana ışık yumuşak ışıkla desteklenebilir. 

 Gökyüzü ışığını yansıyan ışıkları ya da bulutlu bir gökyüzü gibi doğal 

ışıkları taklit etmek için kullanılabilir (Millerson, 2001: 77). 

1.2.3.9.  Yönlü/Dağınık 

Işığın sert/yumuşak karakterinin diğer şekli ışığın yönlü veya dağınık 

oluşudur. Yönlü ışık ışınları birbirine koşut (paralel) giden nispeten ışıktır. Noktasal 

bir kaynaktan gelen ışık büyük ölçüde büyük ölçüde yönlendirilebilir. Yansıtıcı 

yüzeylerde yönlü bir şekilde yansıyan ışık, gelen ışığın özelliklerini taşır; başka bir 
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deyişle bu tür bir yüzey ayna gibi davranır. Böyle bir durumda yansıma açısı geliş 

açısına eşittir. Bir dağıtan yansıtıcıda yansıyan ışık, gelen ışığa benzemez. 

Yansıtıcının dağıtan yüzeyi, gelen ışığı birçok yöne yansıtır ve yansıma açısı az veya 

çok rastlantısaldır (Brown, 2010: 50-51).    

Işığın üzerine düştüğü konuya hangi açıyla geldiği, konunun görünümü 

büyük ölçüde etkileyebilir. En uygun yön, konunun nasıl bize göre konumu ve onun 

nasıl görmek isteğimize bağlıdır. Lambaların konumunu sınıflandırmak saat kadranı 

temeline dayanan basit ve anlaşılır bir yöntem kullanılır.  

1.2.3.10. Dağıtıcı Malzeme 

Geleneksel olarak, dağınık ışık yumuşak, yönlü ışık sert olarak nitelenir. 

Genel olarak dağınık ışık, yönlü ışıktan  daha yumuşak olma eğilimindedir. Her türlü 

yarı saydam veya ışıkgeçirgen malzeme, dağıtıcı işlev yapabilir: beyaz plastik, ipek, 

naylon, muslin kumaş, hatta banyo perdesi. Bütün bunlar aynı amaca hizmet eder: 

 Işığın yönselliğini azaltır. Dağıtıcı malzemenin bir yüzüne gelen nispeten 

yönlü ışık, öbür taraftan daha dağınık olarak çıkar. Değişkenliğin derecesi, 

malzemenin kalınlığına ve donukluğuna göre değişir.   

 Işıyan kaynağın boyutunu büyütür. Malzeme ne kadar kalın ve yoğun 

olursa, o kadar çok dağılan bir ışık kaynağı oluşturur. Dağıtıcı malzeme çok ince ve 

berraksa, dağınık ışınım alanı artar, ama doğrudan yönlü ışınım da malzemeden 

geçer. 

Işıyan bir kaynaktan gelen ışık, güçlü şekilde yönlüdür. Kaynak, aynı 

zamanda, genellikle iki tür ışığın karışımıdır: doğruca filamandan veya arktan gelen 

ışık ile lambanın arkasındaki yansıtıcıdan yansıyan ışık. Fresnel mercek bu iki tür 

ışığı tam olarak birbiri içinde eritemez ve filtre kullanılmadığında, bu lambaların 

ışığı biraz serttir. Dağıtıcılar ışığı tektür hale getirir, kaynaştırır. Doğrudan flamandan 

gelen yansıma ışık, dağıtıcı tarafından birbirine iyice karıştırılır (Brown, 2010: 51-

52).    

 

 

 



64 
 

 

 Konuya Göre Yön 

Konuya gelen ışığın yönü, ışığın niteliği bakımından hayati önem taşır. Işığın, 

konunun şekil ve dokusuyla nasıl bir etkileşime girdiğini belirleyen belki de temel 

unsurdur. 

Cepheden gelen ışık daha az yönlüdür. Çünkü objektifin gördüğü alanları eşit 

şekilde aydınlatır. Yarattıkları gölge alanlardan dolayı yan ışık ve kontur ışık her 

zaman yönlü olarak algılanır (Brown, 2010: 52).    

1.2.3.11.  Önden Aydınlatma 

Gölgeleri yok etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Bordwell ve Thompson, 

2012: 132) 

1.2.3.12. Arkadan Aydınlatma 

Işık, filme alınan öznenin arkasından gelir. Işık birçok açıya yerleştirilebilir: 

figürün üstüne, yana doğru çeşitli açılara, doğrudan kameraya doğru ya da alttan. 

Birden fazla önden ışık kaynaklarıyla önden ışık kaynaklarıyla birleştirildiğinde, bu 

teknik göze çarpmayacak şekilde aydınlatılmış konturlar yaratabilir. Arkadan 

aydınlatmanın bu kullanımına kenar ışığı denir (Bordwell ve Thompson, 2012: 132). 

1.2.3.13.  Alttan Aydınlatma 

Işığın, öznenin altından gelmesidir. Alttan aydınlatma özelliklerin biçimini 

bozma eğiliminde olduğu için, çoğu kez etkili korku efektleri yaratmak için 

kullanılır. Ancak aynı zamanda bir şömine ya da el feneri gibi sadece gerçekçi bir 

ışık kaynağını da gösterebilir. Her zaman olduğu gibi, özel bir teknik bağlama göre 

farklı bir şekilde işlev görebilir (Bordwell ve Thompson, 2012: 132). 

1.2.3.14. Üstten Aydınlatma 

Bu aydınlatma da spot ışığı yukarıdan neredeyse doğrudan öznenin yüzüne 

vurur (Bordwell ve Thompson, 2012: 132). 

1.2.3.15.  Yükseklik 

Lambanın konuya göre olan yüksekliği de önemlidir. Yönün bir başka 

şeklidir. Genel bir kural olarak, ışık ne kadar yukardan gelirse, o kadar fazla gölge, 

derinlik ve doku yaratır. Tabii bütün genellemeler gibi bu da doğru değildir. Bir 
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lambayı daha yükseğe kaldırmak her zaman daha iyidir diyemeyiz ama genellikle 

böyle olduğu da kabul etmek gerekir (Brown, 2010: 52).           

1.2.3.16. Bol Işık/Loş Işık 

Genel bir aydınlık duygusu yaratan parlak aydınlatılmış sahneye bol ışıklı 

(highkey) denir. Ana ışığa göre bolca dolgu ışığı vardır, pek fazla görülmez ve genel 

olarak her yer aydınlıktır. Bunun tersi loş ışıktır (lowkey), sahne karanlık ve 

gölgelidir, dolgu ışığı hemen hiç kullanılmaz. Tarihsel olarak komediler, aile 

filmleri, ürün reklamları ve öbür ferah konular bol ışıkla aydınlatılırken, esrarengiz 

konular, abartılı öyküler, kalburüstü, stilize reklamlar çok loş ışıkla aydınlatılır 

(Brown, 2010: 52).    

Loş aydınlatma daha güçlü kontrastlar ve daha keskin karanlık gölgeler 

yaratır. Çoğu kez ışık serttir ve dolgu ışık azaltılır ya da tamamen yok edilir. Sonuç 

ışık-gölge oyunudur (chiaroscuro) ya da  görüntünün içinde aşırı derecede karanlık 

ve aydınlık alanlardır.  Loş aydınlatma genellikle karanlık ve gizemli sahnelere 

uygulanmıştır. Bu teknik  aydınlatma 1930’lardaki korku filmlerinde ve 1940’lı ve 

1950’lerde kara filmlerde yaygındı.Loş aydınlatma yaklaşımı 1980’lerde Blade 

Runner ve Rumble Fish gibi filmlerde yeniden canlanmış ve 1990’larda Se7ven 

(Yedi) ve Thu Usual Suspect (Olağan Şüpheliler) gibi kara filmlerde sürmüştür. 

(Bordwell ve Thompson, 2012: 136). 

1.2.3.17. Yönlü / Ortamsal 

Yönlü ışık bir kaynaktan doğar ve düz bir yol izler. Sahnedeki bir ışığın 

kaynağı görülebiliyorsa, buna ‘kaynaksal’ denir. Yaratılmak istenen havaya bağlı 

olarak bazen bu kaynağın görülmesi istenir, bazen de istenmez. Çerçevenin hemen 

dışındaki yönlü sert bir ışık genellikle kaynaksal bir ışıktır.  Yansıtılan veya güçlü bir 

şekilde dağıtılmış yumuşak ışık kaynağı görülmez. Tüm seti kapsayan çok dağınık 

ışığa ‘ortam’ denir. Tarif edilemeyen, yönü belirsiz ışıktır (Brown, 2010: 53). 

1.2.3.18.  Parçalı Işıklandırma/Doku 

Sert veya yumuşak, doğrudan veya yansıtmalı, herhangi bir kaynaktan çıkan 

ışık, değiştirilebilir. ‘Parçalamak’ adıyla da bilinen yöntem, ışığın yolu üzerinde 

dallar, ‘kuki’ denilen şekilli kesilmiş plakalar, şeritler, ışık geçirgen pencere 
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perdeleri, selüloidler veya başka dağıtıcı malzeme kullanılarak ışıkta yumuşak 

lekeler oluşturmaya dayanır (Brown, 2010: 53). 

1.2.3.19.  Hareket 

Işığın hareket edebileceği unutulmamalıdır. Otomobil farları, doğan güneş 

gibi çok doğal olanların yanında ustaca yapılan ışık hareketleri bir sahneye canlılık 

katabilir. En çok kullanılanı, pencereden giren ışığın önüne bir dal veya yapraklı bir 

bitki koymak yavaş çalışan bir vantlatör yardımıyla da bunlara hafif bir hareket 

sağlamaktır (Brown, 2010: 54). 

1.2.3.20. Konu/Doku 

Bir ışık hiçbir zaman aydınlattığı konudan ve çalıştığı koşullardan ayrı 

düşünülemez. Aydınlatılan nesne de ışık kaynağının kendisi kadar önemli bir rol 

oynar. Düzinelerce değişik durumdan en öenmlileri şunlardır: 

 Emiciliğe karşı yansıtıcılık.  

 Yüzey dokusu: aynasal yansıtıcılığa karşı dağıtıcılık. 

 Yumuşak hatlara karşı keskin hatlar. 

 Saydamlık 

 Renk (Brown, 2010: 54). 

Gündelik yaşamlardaki ortamlarının aydınlatmasına önem vermemeye alıştığı 

için izleyiciler, filmin ışığını kolayca gerçekmiş gibi kabul ederler. Yine de de bir 

çekimin görünüşü merkezi olarak ışığın niteliği, yönü, kaynağı ve rengi tarafından 

kontrol edilir. Yönetmen bu unsurları izleyicinin deneyimini çok çeşitli şekillerde 

oluşturmak için birleştirip yönlendirebilir. Mizansenin hiçbir bileşeni, Sternberg’in 

vurguladığı, ‘ışığın draması ve serüveninden’ daha önemli değildir (Bordwell ve 

Thompson, 2012: 138).    
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İKİNCİ BÖLÜM 

DIŞAVURUMCULUKTAN KARA FİLMLERE 

2.1. Dışavurumculuk (ekspresyonizm) 

 Doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana 

çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ekonomik çöküntü 

ortamında Almanya'da pozitivizm ve natüralizm ve empresyonizm akımlarına karşı 

olarak ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl gerçekçilik ve idealizmine karşıt anti-natüralist 

öznelliğe sahip bir bakış açısı içerir. Ayrıca kuzeyli, Cermen halk sanatı biçimleri ve 

kabile sanatları da etkilendiği diğer kaynaklardır. Dışavurumcu sanatın amacı, 

sanatçının duyguları ve iç dünyasını renk, çizgi, düzlem ve kütle aracılığıyla dışa 

vurmasıdır. Bu duyguları daha iyi yansıtabilmek için sanatçı geleneksel kuralların 

dışına çıkarak gerçeğin biçimini bozma yöntemini kullanır ve sanatçının öznel 

duygularına dayanmaktadır. 

Zamanla bu sanat akımı, iki farklı (ancak birbiriyle sürekli temas halinde 

olan) sanatçı grubuyla birlikte anılır olmuştur: Brucke (Köprü) ve Blaue Reiter 

(Mavi Atlı) grupları. Brucke akımı, yapılan sanatsal işlerle toplum arasında bir 

köprü olma çabası içindedir. Bu gruba yakın duran Kari Schmidt-Rottluff un işlerinin 

dışavurumculuğun ruhunu en özlü biçimde yansıtan işler olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Blaue Reiter grubunda ise en çok Wassily Kandinsky ismi öne 

çıkmaktadır. Dışavurumculuk adı altında anılabilecek tüm sanat gruplarının ortak 

noktası ise dünyanın tasvirinde doğacı-olmayan (non-natura-list) biçimleri esas 

almasıdır. Bir aracı olan sanatçı, çevresindeki nesnel gerçeği birebir yansıtma 

amacını gütmez. Bundan ziyade dünyayı içsel deneyimleri üzerinden ve hatta çoğun-

lukla da derin duygulanımların aracılığıyla betimleme eğilimindedir. Akımın bu 

yönelimini, o dönemde ve onun öncesinde çıkmış olan diğer sanat akımlarıyla olan 

ilişkisine bağlamak mümkündür (Clarke, 2012: 60). 

Akımımın sanatçılarına göre, dış dünya ressamın gözünde artık boş ve cansız 

bir kabuk gibidir. Resim konusunu seçerken hala ondan esinlenilebilir. Ama gerçek 

hayat resmin içeriğini tek başına tayin edemez. ‘Gerçek gerçeklik’ yani şeylerin 

özünün ifadesini vurgulamakiçin nesnelerin çarpıtılması, şeylerin görülmeyen ancak 

hissedilebilen özünü yakalamak için gereklidir (Krause, 2005:88). 
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Dışavurumcular kendi sanatlarını, hayatın ruhunun açıklanması ve resimsel 

jestleri sezgi yoluyla öğrenmeyi becermek olarak ifade etmişlerdir. Onlar uzun bir 

sanat geleneğinin içinden gelmişlerdir (Krause, 2005:88). 

 Bozulmuş çizgiler, şekiller ve abartılı renklerle sanatçının duygusal 

dünyasını aktarmayı hedefler. 19. yüzyıl gerçekçilik ve idealizmine karşıt anti-

natüralist öznelliğe sahip bir bakış açısı içerir. Edward Munch'un Çığlık adlı tablosu, 

bunun belirgin bir örneğidir. Ekspresyonist bir sanat eserini yorumlarken çizgilerin, 

renklerin kullanımına dikkat edilmelidir. Sivri keskin çizgiler, kırmızı ve tonları 

öfkeyi ön plana çıkarırken, dairesel oluşumlar, mavi ve tonları daha çok sakinliği 

vurgular. Die Brücke (Köprü) 1905-1912 Dresden- Kirchner,E.Nolde,Mueller, 

Rottluf, E.Heckel Der Blaue Reiter (Mavi Süvari) Münih- F. Marc, Mache, 

Kandinsky, Jawlensky, P.Klee Önemli dışavurumcu ressamlar arasında Edward 

Munch, Kirchner, James Ensor ve Oscar Kokoschka sayılabilir. 

Dışavurumculuk bu terim kullanılmadan da sanatta ifade edilmekteydi. 

Örneğin İspanya’da ressam El Greco (d. 1541 – o. 1614) ve Alman Rönesans ressamı 

Matthias Grünewald (d. 1470 – o. 1528) içerikleri dışavurumculuk ögelerinden 

olusmus sanat eserleri vermekle beraber dışavurumculuk sıfatı sadece XX. yüzyıl 

sanat eserlerine verilmektedir. Dışavurumculuk resim, heykelcilik, mimari, edebiyat, 

tiyatro, muzik, film gibi bircok sanat formlarını kapsamaktadır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C4%B1%C5%9Favurumculuk). 

1914 yılında patlayan Birinci Dünya Savaşı, savaşa fiili olarak katılan 

ülkelerin yanı sıra katılmayan ülkeleri de etkilemiş, ama bu etkiler özellikle Avrupa 

ve Asya kıtası ülkeleri için son derece yıkıcı olmuştur. Toplumun her alanı gibi sanat 

hayatı da bu yıkımdan payını almıştır, ancak burada aynı zamanda farklı bir etki de 

söz konusudur. Denilebilir ki, savaşın, sanat hayatında yeni ve deneysel birtakım 

çalışmaları artırıcı etkisi olmuştur. Savaşın bitimiyle birlikte, hatta bazı ülkelerde 

savaş sırasında yeni sanat hareketleri oluşmaya başlamış, sanatta yeni akımlar, 

sinema alanında ise avant – garde ya da deneysel diyebileceğimiz birtakım çalışmalar 

ortaya çıkmıştır. Bu sanat hareketlerinin doğuşu, Rusya, Fransa, Almanya gibi 

savaşın farklı sonuçlarının yaşandığı ülkelerde hemen hemen aynı dönemde 

gerçekleşmiştir (Coşkun, 2003: 41). 
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2.2. Dışavurumcu Sinema 

Yönetmenler eserlerini ortaya koyarken, kamera, ışık, kurgu kullanımı gibi 

farklılıklarını ortaya koymalarının yanında; dönemlerinde yaşanan toplumsal, siyasal, 

ekonomik gelişmelerin de etkisiyle, filmlerinde ele aldıkları konular da değişim 

göstermiş ve farklı sinema akımlarının doğmasına öncülük etmişlerdir. 

Sinema tarihine bakıldığında, belirli dönemlerde bazı ülkelerin filmlerinin 

tüm dünya sinemasını etkileyecek kadar başarılı, yenilikçi ve üstün olduğu görülür. 

Bu durumun ilk çarpıcı örnekleri, 1920’li yıllarda Almanya’da ve Sovyetler 

Birliği’nde görülmektedir (Abisel, 2010: 143) . 

Alman filmleri, kamera kullanımı, aydınlatma ve stilize dekorlarıyla dikkat 

çekmiş, öte yandan da kaderi, ölümü, suçu ve “ben” derinliklerini ele alan 

temalarıyla izleyenleri etkilemiştir. Öteki ülkelerde geliştirilen film teknikleri Alman 

filmlerinde derinlemesine ele alınıp kullanılmış, zenginleştirilerek daha önce perdeye 

yansımamış duyguları ve ilişkileri işlemek üzere değerlendirilmiştir. Alman 

sinemacılar, aydınlatmanın oyunculuğun küçük ayrıntılarının, kostüm ve dekorun 

önemini, kameranın yalnızca karşısındakini kaydeden bir aygıt olmayıp, yaratıcı bir 

sanatsal araç olduğunu anlamışlardır. Alman yönetmenler, dünyaya, filmin toptan 

etkisini sağlamak üzere sinematografinin tüm olanaklarının etkin bir biçimde nasıl 

kullanacağını göstermişlerdir (Abisel, 2010: 143). 

Yirminci yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan, resimde, heykelde, 

şiirde ve edebiyatta ve dramada olduğu gibi sinemada da kendini gösteren 

“Dışavurumculuk” tüm batılı ülkelerde sanat üzerinde büyük etki bırakmıştır. 

Dışavurumcu imgeler birçok Amerikan filminde görülmüştür (Nichimson, 2012: 

110). 

Bu akım eğik kamera açıları ve gerçeklikten öte, ışık ve gölge kullanımlarıyla 

anılmıştır. Anlatılar genellikle masallardan ya da Gotik Korku hikâyelerinden 

beslenir ve psikolojik durumları irdeler. Bu akım “1920’lerin ortalarında Almanya’da 

çalışmakta olan Alfred Hitchcock üzerinde derin bir etki bırakmıştır. 

Uygulayıcılarının bazıları Amerika’ya göç etmiş ve burada ilk olarak 1930’ların 

Universal korku filmlerini, ardından Kara Film’in bakış açısını etkilemiştir (Butler, 

2011: 144). 
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Kara Filmlerin görsel anlamdaki karanlıkları, Dışavurumcu Alman 

Sinemasının etkisidir. 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında politik ekonomik, 

nedenleri yüzünden ülkeleri olan Almanya’yı terk edip Amerika’ya yerleşen Ernst 

Lubitsch,  F. W. Marnau, Fritz Lang, Billy Wilder, Douglas Sirk ve E.A. Dupont gibi 

yönetmenler ile sayısız teknisyenler ve senaristler çalışmalarıyla Hollywood’un bu 

expressionist dönemini etkilemişlerdir (Aktaran: Biryıldız, 2012: 122-123). 

Kara film yaklaşık yirmi yıldan fazla bir süre boyunca diğer türleri de 

etkileyecek biçimde etkin konumunu sürdürmüştür. Fritz Lang, Robert Siodmak gibi 

göçmen yönetmenlerin aracılığı ile görsel stilde hissedilen Alman Dışa Vurumculuk, 

kara filmlerin görsel üslubunun (özellikle aydınlatma tekniği açısından) oluşmasında 

ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle “Kara Film” tanımından önce tarihsel gelişimi 

açısından “ Alman Dışavurumculuk” akımını irdelemek yerinde olacaktır. 

2.3. Dışavurumcu Alman Sineması 

Dışavurumculuk, 20. yüzyılın başında özellikle Almanya’da gelişen bir 

modern sanat akımıdır. Empresyonizme ve Natüralizme bir tepki olarak doğduğu 

söylenebilir. İlk önceleri resim, heykel ve mimarlıkta etkili olmuş, daha sonra da 

diğer sanat dallarına yayılmıştır (Coşkun 2003: 61). 

Dilimizde ifadecilik, anlatımcılık, kendilikçilik, Dışavurumculuk 

kelimeleriyle karşılık bulan ‘Expressionism’ en basit tanımıyla “Doğalcılık ve 

izlenimciliğin karşıtı olan ve ruhsal yaşantının içerikleriyle, tinsel içerikleri dile 

getiren çağdaş sanat akımı” olarak açıklanmaktadır (Demiray, 1990: 231) 

Bu akım, kendine en uygun ortamı Almanya’da bulmuş, sıradan insanların 

öfke ve öç alma duygularını kamçılamayı başarmıştır (Gombrich’ten akt., Biryıldız, 

1998: 17). Dışavurumcu Akım, Almanya ile birlikte, Fransa, Rusya, İsveç, Norveç, 

Çekoslavakya ve Polonya ile birlikte az da olsa, İngiltere ve Amerika’da da ilgi 

görmüştür (Biryıldız, 1998: 20). 

Sinemaya resim ve tiyatrodan geçen dışavurumculukta gölgeli bir 

ışıklandırma, gerçeküstü bir dekor, yapay rol yapma ve ‘gerçek olmayan’ bu dünyada 

gezinen kameranın aşırı üslubu dikkat çeken özelliklerdir. Bu akımdaki filmlerin 

kaba ve barbar görüntüsüne, ölüm ve düşük yaşama ait nesneler eşlik etmektedir 

(Biryıldız, 2002: 40). 
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Dışavurumcu akımın savaştan sonra Almanya’da özellikle sinema alanında 

devam etmesinin nedeni, kuşkusuz bu akımın neyi ifade ettiğiyle yakından ilgilidir. 

Dışavurumcu sanatçıların sanatı anlayış ve uygulayış biçimleri, yani sanatta sadece 

güzel olanı ifade etmenin ikiyüzlülük olduğu ve sanatın acı, sefalet, vahşet gibi 

gerçekleri ifade etmesi gerektiği yönündeki düşünceleri özellikle savaşta yenilmiş ve 

bu sefalet ve acıları yaşayan insanlara özellikle çok şey ifade etmiştir (Coşkun, 2003: 

66). 

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan ve çok uzun süre otoriter bir irade ile 

yaşamış olan Almanya’da sinema sanatçıları parçalanan dünyanın ruhsal 

etkinliklerini yeniden bütünlemeye çalışmışlardır. Bunu yaparken de gerçekliği bir 

yana bırakmışlar, soyut ve metafizik alana giren temaları güçlü görsel anlatımlarla 

işlemişlerdir. Dışavurumcu Alman Sineması’nda toplumsal ve siyasal problemlerden 

kaçma isteği dikkat çekmektedir (Biryıldız, 2002: 41). 

Dışavurumcu Alman Sineması’nın ortaya çıkması ve gelişmesinde farklı 

etkenler yatmaktadır. Bunların ilki 1917’de kurulan UFA (Universium Film 

Aktiengesellschaft)’ nın etkisidir. Üçte bir hisse kamuya ait olan bu kuruluş devlet 

tarafından yönlendirilen bir propaganda ajansıydı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

hızla genişlemiş, Avrupa’nın en başarılı film ihraç eden şirketi haline gelmiştir.  

İkinci etken ise, Almaya’da savaştan sonra görülen entelektüel heyecanların 

etkisidir. Almanların ‘Aufbruch’ diye adlandırılan ruh hali içinde olmaları ki o 

günlerde kullanılan anlam yüklü bir terim, dünün paramparça dünyasından sıyrılıp, 

devrimci kavramlar üzerinde kurulu yarına yönelmek anlamını içeriyordu. Bu durum 

çok heyecan yaratmıştır.     

Üçüncü faktör ise, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce yapılan ancak savaş 

sonrası konuları öngeren, üçü fantastik düntyaya ayna tutan, hayali yaratıklarla dolu 

olan Der Student Von Prag, Golem ve Homunculus  ile psikolojik huzurszluğu 

sergileyen Der Andere adlı filmlerdir. Birinci dünya Savaşından önce Almanya’da 

yapılan arkaik film çalışmalarından olan bu dört film özellikle dikkat çeker ve 

Dışavurumcu Alman Sineması filmlerinin içeriğinin oluşmasında etkili olmuştur 

(Biryıldız, 2002: 44).  
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Ruhunu şeytana satıp karşılığında sevdiği zengin kadına ulaşarak yükselmeyi 

arzulayan genç bir öğrencinin öyküsünün anlatıldığı Praglı Öğrenci, bir Ortaçağ 

Yahudi efsanesinden esinlenen Golem ve kişilik parçalanmasını konu alan Der Andre 

(The Other) 1. Dünya Savaşı öncesi yapılan pek çok arkaik film çalışmalarından öne 

çıkmıştır. İleriyi gören bu örnekler, 1919’dan sonra yapılacak olan filmlerin 

konularına öncülük etmiş, ‘ben’in derinliklerine yönelik bir ilginin yerleşmesine 

neden olmuştur (Biryıldız, 2002: 44-48). 

Dışavurumcu alman Sineması’nın başlangıcı olarak yönetmenliğini Robert 

Wiene’ın yaptığı senaryosu Carl Mayer ve Hans Jonowitz tarafından yazılmış olan 

1919 yapımı Doktor Caligari’nin Muayenehanesi  filmi kabul edilmektedir 

(Biryıldız, 2002: 48). 

Film, yeni sinematografi aracındaki yaratıcı bir düşüncenin ifadesindeki ilk 

göz alıcı girişimdir. Film ekranı üzerindeki gerçekliği kırmıştır; bir gerçeklik yerine, 

olası bir gerçekliğin yapımı ortaya konmuştur ve o izleyicinin zihinsel psikolojisine 

aktarılmıştır (Rotha, 2000: 190). 

Psikolojik filmlerin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen Doktor 

Caligari’nin Muayenehanesi filminde bir akıl hastanesinin yöneticisi olan Dr. 

Caligari’nin Cesare adında bir genci hipnotize etmesi ve onu fuarda teşhir etmesinin 

ardından da gece yarısından sonra onu korkunç cinayetler işlemeye zorlaması 

anlatılmaktadır (Biryıldız, 2002: 48). 

Wien’in filmi ışık, tasarım ve oyuncu yapısal bileşimi içinde kübist 

dışavurumcu mimarisi ile bazı çevrelerden eleştiri toplamıştır (Rotha, 2000: 190) 

Filmde hareket içinde bir tablo izlenimi görülmektedir.  Sinemadaki 

hareketin, yaratılmak istenilen tablo havasının bütünlüğünü bozma tehlikesi 

yüzünden, oyuncular, sahnenin hâkim hatları dışındayken hareketlerini 

çabuklaştırmakta ve duruşları tablonun hatlarıyla uyuşmalı bir duruma geldiğindeyse 

hareketsiz bir duruma geçmektedirler (Onaran, 1986: 134).  

Filmde psikolojik olayların dışa yansımasıyla ve bunu yaparken de 

dışavurumcu sahnelemenin kullanımıyla bir çerçeve hikâyenin yapabileceğinden çok 

fazla ve çarpıcı olarak, Almanya’da savaş sonrası görülen genel kabuğuna çekilme 

sembolize edilerek verilmektedir. Bu yaygın ele alışın etkin olduğu sürece 
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dışavurumcu filmlerdeki garip jestler ve dekor uygulamaların rastlantı olmadığı 

görülmektedir. Film gösterime girdikten sonra bu filmin izlerini taşıyan filmler 

yapıldı ve hemen hepsinde ruhun sıkıntıları, derinlikleri ele alınıyordu. (Akataran, 

Biryıldız, 2002: 51). 

Fransız eleştirmenler bu filmden yola çıkarak psikolojik konuları işleyen, bu 

gibi olguları ele alan filmleri anlatmak için ve dışavurumcu biçimi tanımlamak için 

‘Caligarism’ terimini kullanmaya başlamışlardır (Abisel, 1989: 82). 

Bu türde, dekorların ‘deforme’ edilmiş şekilleri bir anlatım değeri 

kazanmakta ve her şey katı ve özel bir mantık içinde yerini bulmaktadır. Alman 

yapımcı, yönetmen ve seyircilerinin, bu dönemde kendilerini ‘norbit’ (hasta edici) 

senaryolara, hortlaklara, vampirlere, perili şatolara, canavarlara adeta sadakatle 

bağladıkları görülmektedir (Onaran, 1994: 228). 

Ekspresyonist sinema “ben’in derinliklerine inerek, görüneni görünür 

kılmıştır. Karabasanı, kompleksleri, kötülükleri gösterebilmiştir. Bu alanda yapılmış 

filmlerin sayısı çok olmasa da dünya kötüleri ve kötülükleri tanımıştır (Güngör, 

1994: 55).      

Dışavurumcu sinema o dönemin çözülen insanlarını, karmaşık bir ruhsal 

yapıyı ve kimlik arayışlarını yansıtarak, var olan gerçeklere sırt çevirmiş ve gerçeği 

çarpıtmıştır. İnsanlara, toplumu ve doğayı yeniden biçimlendirebileceği mesajını 

aktarmaya çalışan bu akım, karamsar ruhların kimi zaman şiddet içeren anlatım aracı 

olmuştur (Aktaran: Temel, 2008: 31). 

Görüldüğü gibi dışavurumculuk şiddetin hüküm sürdüğü bir toplumsal yapıya 

tepki olarak ortaya çıkmış ve bu yapıyı şiddeti de kullanarak bozmaya çalışmıştır. 

Dışavurumcu anlayışla çekilmiş filmlerin konusunda şiddet içermesi çok da önemli 

değildir. Çünkü dışavurumcu sinemanın anlatım dili zaten şiddete dayalıdır. Diğer 

bir deyişle, dışavurumcu filmlerde kullanılan görsel estetik öğeler çok uçta, karmaşık 

ve gerçeklik algısını ortadan kaldırabilecek şiddetli bir dile sahiptir. Ayrıca bu 

filmler şiddet içerse dahi, bu karmaşık dili nedeni ile şiddet içeriği gerçeklikten 

soyutlanarak estetize edilmektedir (Temel, 2008: 32). 

1919 yılında yapılan Dr. Caligari’nin Muayenehanesi ile başladığı kabul 

edilen Dışavurumcu alman Sineması, 1920’lerin ortasından itibaren düşüş 
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göstermeye başlamış ve önce Kammerspiel adı verilen doğalcı eğilimler gösteren 

filmlerin görsel düzenlemelerinde kendini hissettirdiyse de daha sonra Sokak 

Filmleri ile etkisini kaybetmiştir ( Abisel, 1989: 85-98). 

Alman sineması, dünya sinemasına çok değerli katkılarda bulunmuştur. 

Praglı Öğrenci filminde iyi bir şekilde görüldüğü gibi stüdyo filminden, oyuncu 

malzemesinin tam olarak yerine konması öğrenilmiştir. Stüdyonun zemin 

çalışmasının ön düzenlenmesi, sahnenin doğru sekans olarak kaydedilmesine olanak 

tanımış;  ışık, dekor ve oyunculuk malzemesinin birleşimi kameranın bir ifade aracı 

olarak ön planda tutulması sağlanmıştır Doktor Caligari’nin Muayenehanesi’nin 

yaratımı olmadan, bugünkü sinema içinde hayranlık uyandıran çok sayıda film var 

olmayacaktır. O, sanat sinemasının egemen karakteristiği olan bir düşsel öneride 

bulunmuştur  (Rotha, 2000: 190-191). 

Caligari,  Hakiki ve Raskolnikov, Dışavurumcu Akımın en başarılı filmleri ve 

yönetmen Robert Wiene de Dışavurumcu sanatın Alman sinemasındaki en önemli 

temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Dışavurumculuk ve bu anlayış doğrultusunda 

yapılan filmlerin en büyük özelliği, insan duygu ve düşüncelerinin dışavurumu 

olmasıdır. Wiene’nin bu filmlerinde kullandığı ışık-gölge kontrastları, bozulmuş 

perspektifler ve kaba, geometrik şekiller bu iç dünyanın görselleştirilmesine aracılık 

etmiştir. Aslında Dışavurumcu Sinemayı, Dışavurumcu resmin ve mimarinin 

görselleştirilmesi olarak düşünmek de mümkündür. Caligari’den sonra, 

Dışavurumculuğun ve Caligarizm’in öne çıktığı filmler arasında; yönetmenliğini 

Robert Neppach’ın yaptığı Karl Heinz Martin’in Sabahtan Geceyarısına (1920), 

Fritz Lang’ın Yorgun Ölüm (1921), ve Kumarbaz Dr. Mabuse (1922) sayılabilir 

(Coşkun, 2003: 70, 71). 

Paul Leni’nin Mumyalar Müzesi (1924) ve Hanks Kobe’nin Targus adlı 

filmleri Dışavurumculuğun yoğun etkisinin görüldüğü son örnek olarak belirtilen 

Mumyalar Müzesinin , (1924) yönetmenliğini Paul Leni yapmıştır (Abisel, 1989: 85 

– 88). 

Bu filmle birlikte Dışavurumcu Akım sona ermişse de, akımın etkisi bundan 

sonraki birçok filmde de kendini hissettirmiştir (Günaydın, 1997: 116). 
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1910’lardan itibaren İtalya’da boyalı tuvallerden üç boyutlu dekorlara 

geçilmesi kameramanları daha yaratıcı olmaya zorlamıştır. Amerikan sineması uzun 

süre sadece doğal ışıktan yararlanmış, dekorlar da hep güneş ışığında kullanılmak 

üzere tasarlanmıştır. Amerikalılar bu konuda o kadar ileri gitmişlerdir ki, gece 

sahnelerini bile bir filtre yardımıyla gündüz çekme yolunu bulmuşlar ve bu meşhur 

efektin ‘Amerikan Gecesi’ adıyla sinema literatürüne geçmesine neden olmuşlardı. 

Böylece Hollywood’un neden bol güneşli California’da kurulduğu anlaşılabilir. 

Oradan çok daha az güneşli olan Almanya’da ise Alman kameramanlar, 

evcilleştirilmesi güneşten daha kolay olan ark ışığını icat ettiler. Öyle ki Alman 

sinemasının başarısı onları yapay ışıktan başka bir şeye güvenmemeye götürdü. 

Sonuç olarak Alman Dışavurumcu sineması ışık kullanımını ve buradan çıkarak 

sinema görüntüsünün temelini kökten değiştirmiştir (Güngör, 1994: 40).    

Alman ve arkasından İskandinav kameramanları görüntünün sadece yansıtma 

değil estetik bir boyut kazandırma bir anlamlandırma aracı olabileceğini keşfederek 

Dışavurumcu ve işlevsel görüntüye yöneldiler.  Gerçeküstü bir dünyayı temsil eden 

Dışavurumcu dekorlar, gün ışığını taklit etmeyen bir ışıkla destekleyerek, savaş 

sonrasının toplumlarında yarattığı kargaşa ve karamsarlığı filmlerinin atmosferi 

olarak seçen yönetmenlerin amaçlarına ulaşmalarında birinci yardımcı oldular  

(Güngör, 1994: 40).      

Perspektif deformasyonları, üzerinde titizlikle çalışılmış siyah beyaz 

düzenlemeleri, kendilerine birinci derecede rol verilen gölgeleri ve karmaşık 

hileleriyle bu filmler görüntü yönetiminin önemini arttırmıştır. Frittz Lang’ın Yorgun 

Ölü’sünde dekorlar hemen her zaman, kabartılarını ortaya çıkartacak bir tarzda 

aydınlatmayla ışıklandırılmıştır. Bu stil uzun süre Alman filmlerinin karakteristiği 

olmuştur (Güngör, 1994: 41).      

Gerçekliğe ilk büyük karşı çıkışı ifade eden Alman Dışavurumcu sineması 

görüntü alanında getirdiği büyük değişikliklerle sinema tarihinde bir dönüm noktası 

olmuştur. Görüntü düzenlemesi ve özellikle ışık-gölgenin amacına uygun 

kullanımıyla sinema yolu ile anlatılmak istenenin ifade edilmesinde görüntü 

yönetmeninin rolünün önemi artmıştır. Bölgesel teknolojik bir buluşun (Almanya’da 

ark ışığının bulunuşunun) sinemadaki görüntü anlayışının nasıl kökten değişmesine 
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kaynaklık ettiği ve birkaç yıl içinde nasıl dünyaca tanınan ve kabul gören bir 

estetiğin parçası olduğu, teknoloji ile sinema biçimi arasındaki doğrudan bağları 

göstermesi bakımından önemli bir örnek oluşturmaktadır (Güngör, 1994: 42).      

Aynı zamanlarda Avrupa’da, Amerika gibi ışık şartlarının pek de iyi olmadığı 

bir coğrafyada, Alman sineması zorunluluktan dolayı yapay ışıklar -ark ışığı-

kullanmaya başlamıştı. Ark ışıklarını kontrol etmek, Güneş ışınlarını kontrol 

etmekten daha kolaydı. Işığın kontrastı, sertliği, parlaklığı, loşluğu ve aydınlığı 

kontrol edilebiliyor, çekim platosu isteğe bağlı şekilde düzenlenebiliyordu. Ark 

ışıkları müthiş bir özgürlük ve aydınlatma üzerinde egemenlik getirmişti. Alman 

Dışavurumcu sinemasının başarısı yapay ışığın kullanımını artık neredeyse rakipsiz 

kılmıştı. Bu durum, ışık kullanımı ile sinema görüntüsünde anlam oluşturma 

düşüncelerini temelden değiştirdi. Çünkü görüntü artık sadece yansıtma veya 

görünür kılma aracı olmaktan çıkmıştı. Düşüncesini doğru ve net ifade eder hale 

gelmiş, estetik açıdan kaliteli bir biçimde işlenmeye başlamış, dolayısıyla anlamlı ve 

kendi görsel dili daha da ilerlemiş bir hal almıştır. .Bu akım, gerçekçiliğin olduğu 

gibi kaydına karşı çıkışıyla sinema tarihinin akışını değiştirmiştir. Çünkü 

kompozisyonun ve ışığın, görüntü ile aktarılmak istenen düşünceye nasıl hizmet 

ettiğini göstermiş ve bunları düzenleyen görüntü yönetmeninin, öneminin altını 

çizmiştir (Uysal, 2007: 50). 

Alman dışavurumcu ekolünün örnekleri, gölgeleri kullanma, alttan 

aydınlatma, kuvvetli ışık lekeleri, perspektifin ve mimari yapıların deformasyonları, 

ışık-gölge ve siyah-beyaz dengeleri ile yaratılan gerilimli, endişeli, kasvetli ve kaotik 

atmosferi ile savaş sonrası Almanyası’nın endişelerini, kaygılarını ve 

karamsarlıklarını iletmeyi iyi başarmışlardı. Robert Wiene'nin Dr.Caligari'nin 

Muayenehanesi  filmi, Fritz Lang'ın Metropolis filmi, Murnau'nun Son Adam filmi 

türün önde gelen örnekleri arasında gösterilebilir. İlerleyen yıllarda ekolün 

temsilcilerinin yurtdışındaki stüdyolarda çalışmaya başlamasıyla, bu teknik buluş ve 

görsel dil, diğer ülke sinemalarına da yayılmıştır. Teknoloji ile sinema biçimi 

içiçedir. Kameraman yine karşılaştığı bir zorluğu aşmakla kalmamış, aynı zamanda 

keşfettiği yeni anlatım biçimi ile sinemadaki görüntü anlayışını kökten değiştirmiştir 

(Uysal, 2007: 51). 
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Set, kostüm, makyaj ve ışık kullanımı açısından dönemin diğer filmlerinden 

büyük farklılıklar göstermektedir. Akımın filmlerinde yüzeyler stilize edilmiş, 

simetri sıklıkla kullanılmış, abartı ve biçim bozukluklarından yararlanılmış ve benzer 

şekiller yan yana dizilmişlerdir. Evler, pencereler, yollar düzgün değildir. Makyaj 

çok abartılıdır. Karanlık ve aydınlık zıtlığı çok keskindir (Arslantepe, 2012: 127) 

Kara filmin kökeni yalnızca sinemada değil diğer sanatsal ortamlarda da 

bulunmaktadır. Klasik üslupla bağlantısı olan düşük aydınlatma düzeni, Maniyerist 

ve Barok dönem sanatçılarının 15. ve 16. yy.larda geliştirdiği resimde gölgelendirme 

(chiaroscuro) ve keskin kontrastlar kullanma (tenebrizm) geleneğiyle ilişkilidir. Kara 

film estetiği, 1910’ların ve 1920’lerin tiyatro, fotoğraf, resim, heykel ve mimarisiyle 

yakın ilişki içinde bulunan Alman Dışavurumculuğu’ndan derin biçimde 

etkilenmiştir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_film) 

Hollywood film sanayisinin patlama yaşaması ve daha sonra Nazi iktidarının 

Dışavurumcu harekete dahil olan ya da onlarla çalışan pek çok sinemacıyı göç 

etmeye zorlaması, kara film yolunda pek çok fırsat kapısı açmıştır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_film) 

2.4. Kara Filmler (Film Noir) 

İlk olarak Amerika ve Fransa’daki dizi film örnekleriyle görülen Gangster 

Filmleri, 1920’lerin sonunda Amerikan yaşamında ekonomik bunalıma bağlı olarak 

ortaya çıkan içki yasağı, beraberinde gizli içki satışı, kadın, uyuşturucu ve çocuk 

ticareti banka soygunları gibi konuların odağında bulunan gangsterleri, yaşamlarını 

ve birbirleriyle çatışmalarını ele almıştır (Onaran, 1986: 110-111). 

Toplumsal yaşamdaki olaylar popüler sinemaya da yansımıştır. Gangster türü 

Amerika’da ortaya çıkan ve Amerikan tarihi ile ilişkili bir türdür. 1920’li yıllarda 

ortaya çıkan çeteler, ekonomik bunalım yıllarında efsaneleşmiştir. Ekonomik kriz 

döneminde güçlü olma isteğiyle şiddete başvuran çetelerle mücadelede kanlı 

çatışmalar yaşanmıştır. Basın gibi sinema da bu duruma ilgisiz kalmamış ve 

sinemada efsane devam etmiştir.  

Klasik gangster filmlerinde modern medeniyetin gelişmesiyle birlikte 

doğanın kültüre dönüşümü bu filmlerin mitolojisini oluşturur. Doğa bitmiş yaşam 

kentin varoşlarında başlamıştır. Bir ucunda gösterişin diğer ucunda sefaletin kol 
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gezdiği bu kentte, başarıya yükselmeye hakkı olmayan bunu ancak kanunsuz yollarla 

elde etmeye çalışan anarşiyi ve kaosu temsil eden gangsterler ortaya çıkmıştır. Bu 

gangsterlerin yükselişi ani bir düşüşle, ölümle olur. Bu türdün en büyük özelliği 

gangsterlerin psikolojik içi çatışmalarıdır ( Aktaran,  Biryıldız; 2012. 121). 

Gangster türü, Amerikan tarihinin bir dönemini anlatmaktadır. Özellikle de 

Yasaklar dönemini mitleştirir. Yapımcılar, izleyiciye şiddet gerilimi sunarken, 

hükümeti de önlem almaya çağırdıklarını öne sürmüşlerdir. (Butler, 2011: 150). 

Bunalım yıllarında gündelik sorunlardan kaçmak isteyen izleyici bu türe 

büyük ilgi göstermiştir. Chicago Geceleri (Underworld, 1927)  ilk gangster filmi 

sayılmakla beraber tür en önemli yapımlarını sesli dönemde vermiştir.  Küçük Sezar 

(Little Caesar, Mervyn LeRoy, 1930) Halk Düşmanı (The Puplic Enemy, William 

Wellman, 1931) türün en başarılı yapımlarıdır. Bu filmler suçluları kahraman gibi 

göstermesi ve halkın yoğun ilgisi nedeniyle bazı kesimlerden tepkiler almıştır. Yaralı 

Yüz, (Scarface, Howard Hawks, 1931) bu nedenle değişikliğe uğrayarak sinemalarda 

yeniden gösterilebilmiştir. Devletin de baskısıyla bu filmler 1933’den başlayarak 

suçla mücadele filmlerine dönüşmüştür. 

Dönemin sonuna doğru gangster filmlerinde suçlu karakterlerinde bir değişim 

gerçekleşmiştir. Gangster karakteri sıradan bir suçluya, sokaktan birine dönüşmüştür. 

Suçlunun karşısına ise özel bir dedektif tipi geliştirilmiştir. Dedektif olumlu bir tip 

olmakla beraber melankolik ve kuşkucudur. Bu filmler 1940’larda kara film türü 

olarak sınıflandırılmıştır (Arslantepe, 2012: 134). 

Raymond Borde ve Etienne Chaumeton adlı iki Fransız sinema yazarının 

ürettiği film noir kavramı, Raymond Chandler, Dashiell Hammett ve James M. Cain 

tarafından yazılan kara romanlardan (noir novel / roman noir), yararlanılarak çekilen 

filmlere işaret eder (Tansel, 2007: 32) 

İki dünya savaşı arasındaki dönemde yaşanan boşluk ve tereddüt Amerikan 

şiddetini her açıdan beslemişti. 1930’larda ekonomik buhranın getirdiği kaygı sıkıntı 

ve sefaletle karşı karşıya kalan Amerika, suçluların ve gangsterlerin kol gezdiği bir 

döneme alışmak zorunda kalmıştı. Kanun adamlarının da iç dünyası en az kötüler 

kadar kirli ve tehditkârdı (Özdemir, 2011: 15). 
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Aynı dönemde, Alman sinemacılar gibi İtalya’daki faşizmden kaçan mafya 

üyeleri için de kabul eden Yeni Kıta, kayıtlara geçen 12.000 cinayet 50.000 soygun 

3.000 adam kaçırma olayı ile suç yuvası ve fenalıklar coğrafyasına dönüşmüştür 

(Özdemir, 2011: 15). 

Yeni Kıta’ya rehberlik eden estetik açıdan yetkin ve teknik donanımlı 

Avrupalı sinemacılar beraberinde getirdikleri dışavurumcu anahtar ışıklar, stilize 

gölgeler, yenilikçi film teknikleri, incelikli set tasarımı, olağan dışı kamera 

hareketleri, çarpıtılmış açılar ve soğuk, ümitsiz, ölümcül karanlıktaki pürüzlü 

konular; sesin gelişiyle büyüyerek stüdyo sistemine geçmiş, üretim dağıtım 

anlamında endüstrileşmiş olan Amerikan sinemasında, uzun ve derin konaklayacağı 

bir ortam bulmuştur (Özdemir, 2011: 16). 

Amerika’nın yeni konuklarının kendilerine taşıdığı son derece özgün 

tekniğin, modern kentlerde yaşanan organize suç gerçekliğiyle, bozulmuş toplumsal 

ahlak ve sosyal huzursuzlukla birleştiği bir aynaya dönüştü. Bu aynadan ölüm, suç ve 

kargaşa yansırken, siyah-beyaz sahnelerdeki klostrofobik ışık ise her şeyi saklayan 

derin gölgeler içindeki kahramanların karanlık yanlarını perdede aydınlatıyordu 

(Özdemir, 2011: 16). 

Borde ve Chaumeton, kara filmin belirleyici özelliklerini ortaya koyar. Buna 

göre, hikâyenin ana ekseni suçtur. Olaylar polisin değil, suçlunun bakış açısından 

anlatılır. Dedektif, suça karıştığı için tamamen masum değildir. Dolayısıyla bu 

filmlerde geleneksel otorite görüşü altüst edilir. Karakterlerin birbirlerine olan 

sadakatleri film boyunca değişir. Kahramanı çekiciliğiyle kendine bağlayan ve onu 

zor durumda bırakan cazibeli ama tehlikeli bir kadın vardır. Bu filmlerde şiddet 

öğeleri önemli yer tutar. Senaryo beklenmedik dönüşler göstererek izleyiciyi şaşırtır 

ve film beklenmedik bir sonla biter. Bu filmlerde, klasik polisiyelerden farklı olarak 

kahraman, dedektif olmak zorunda değildir. Kahraman dedektif olsa bile, tamamen 

iyi değildir ve suçla ilişkisi vardır. Bu filmlerde, sadece suçlular değil, herkes 

kötüdür. Hem yeraltı, hem yerüstü yozdur (Aktaran: Tansel, 2007: 32)  

1930’ların kara kurgusunun filmdeki karşılığı olan bu tür genellikle ahlak dışı 

bir evrende Melodram’daki Polis/Özel Dedektif kahramanlar konu edinir: kazık 

atmalar, şantaj, rüşvet ve cinayetlerin yanı sıra tehlikeli bir kadın karakter ya da 
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baştan çıkaran kadın. Mizansen genellikle karanlık ve gölgelidir; sıra dışı kamera 

açılarıyla Alman Dışavurumculuğu’nu çağrıştırır. (Butler, 2011: 151). 

Daha sonra Fransızların da gerçekleştirdikleri bu tür, aslında polis ve gangster 

filmlerinin gelişmiş bir çeşididir. Suçlu çevre psikolojik özellikleriyle yansıtılmakta 

ve genellikle aynı çevreden birisinin gözüyle aktarılmaktadır. Gergin, boğucu, 

ürkütücü ve kötümser bir havanın hakim olduğu filmlerde; uyuşturucu kaçakçılığı, 

şiddetli ölüm, şantaj, seks ve soygunlar ana öğelerdir. Suçlular kadar yasa adamları 

yasa adamları da eleştirilirler (Özön, 1981: 175). 

Aslında film noir ilk olarak 1946’da Nino Frank’ın Un Nouveau Genre: 

Policer L’Aventure Criminelle adlı makalesinde geçmiştir. 1946’da doğan ama 

1955’e kadar kullanılmayan bu tanım, Panaroma du Film Noir Americain’da 

tekrarlandı; kitap 1946 Temmuz ve Ağustos aylarında Paris sinemalarında gösterime 

giren Amerikan filmlerinden Johm Huston’ın Maltese Falcon’u, Otto Preminger’in 

Laura’sı (1944), Edward Dmytrick’in Farewell My LovFarewell My Lovly’si  Billy 

Wilder’in Doble İmnednity’si ve Fritz LAng’ın Woman in the Window’u  ile halkın 

tanıştığından, tüm filmlerin aynı suç dolu atmosfere ve dahası tuhaf bir erotizme 

sahip olduklarından bahsetmiştir (Özdemir, 2011: 22). 

İkinci Dünya Savaşı boyunca Amerikan filmelerinden mahrum kalan 

Fransızlar, tutarlı bir bakış açısına sahip noir duyarlılığıyla böylece tanışmışlardır. 

Birkaç ay sonra da Frank Tuttle’nin This Gun for Hire (Satılmış Adam, 1942), 

Robert Siodmak’ın Killers (Caniler, 1946), Robert Montgomery’nin Lady in the 

Lake, Charles Vidok’un Gilda (1946), Howard Hawks’ın Big Sleep’i ile tanışan 

Fransızlar, film noir’ı anlamaya başlamış ve çok hoşlanmışlardır. İronik olan bu 

türün adının Fransızlarca konulmasına rağmen tümüyle Amerikan olması ve 

Amerika’nın karanlıklarını anlatıyor olmasıdır (Özdemir, 2011: 22). 

Güven, Raymonde Bonde ve Etienne Chaumenton’un Panomara  du Film 

Film Noir American adlı çalışmasında  yaptığı aktarmada, yazarların Kara Film’in 

Hollywood’un en popüler üç türünün bir sentezi olduğunu iddia ettiklerini  belirtiyor. 

Yazarlara göre Kara Filmin, polis filmlerinden, soyutlanmış atmosfer ve gözlem 

gücünü, korku filmlerinden; tiksinti verici ve korku duygusu uyandıran sahneleri ve 

Gangster filmlerinden ise; isyan eden, silahlı anti kahramanlar almışlardır. Ayrıca 
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aynı yazarların Gangster Filmleri ile Kara Film ayrımı olarak Gangster filmlerinin 

hiçbir zaman izleyiciyi şaşırtmayı amaçlamamış olmalarını göstermektedirler 

(Aktaran: Biryıldız, 2012: 122). 

Kara Film türündeki filmler tematik karamsarlıklarının yanında görsel olarak 

da karanlığın ve siyahın hakim olduğu filmlerdir (Biryıldız, 2012: 122). 

ABD’de İkinci Dünya Savaşı savaş sonrası peş peşe çevrilen ve film 

noire/kara film diye anılan Alman dışavurumcu sinemasından esinlenerek yapılmış 

olan kara filmlerin başta gelen özelliği görüntülerdeki yalınlıktır. Tek kaynaktan 

aydınlatmayla sağlanan ışık, değişik bir görsel dil elde edilmesine yol açıyordu. Kara 

film yapımcıları karanlıktan korkmamak gerektiğini savunuyorlardı. Onlara göre, 

karelerdeki karanlık alanlar negatif alanlar değil, görüntünün en önemli öğeleriydiler. 

Seyrek ışık öğeleriyle grafik öğelerin birlikte kullanıldığı bu filmlerde, ışıklı ve 

ışıksız alanlar arasındaki karşıtlık görüntünün olabildiğince derinlik kazanmasını 

sağlamıştır (Şenyapılı, 2002: 74). 

Dashiell Hammet, Raymond Chandler, James Cain, Cornell Woolrich, 

Charles Williams ve Elmore Leonard gibi işi, suç üzerine esrarlı fanteziler kurmak 

olan ‘roman noir’ yazarlarının kalemlerinden dökülen soğukkanlı cinayetler; James 

Cagney, George Raft, Humphrey Bogard’ın canlandırdığı ahlaki  anlamda işine 

bağlı, alt-orta sınıftan, sigarası dudağından düşmeyen, kotlu, fötr şapkalı, duble paça 

pantolonlu, siyah makosen ayakkabılı, alaycı,  keskin bakışlı, soğukkanlı dedektifler; 

uzun purolarını çiğneyip, gürültülü  konuşan, adam öldürmekte sonsuz ihtiraslı olan 

suçlu kişiler halkın ‘kara film’ denilen türü sevmesine neden olmuştu (Özdemir, 

2011: 16-17). 

Kara filmler, Amerikalıların ‘hard-boiled’ olarak adlandırdıkları, hoşça vakit 

geçirten, planlı bir anlatı yapısına sahip suç öyküleri, içinde mükemmel bir cinayetin, 

delillerin işaret ettiği ama genellikle masum olan bir suçlunun, kurbanın, muhbirin, 

gammazın, esrarengiz durumların, tuzağa düşmenin-düşürülmenin, ahmakça 

hataların, şiddetin, seksin ve illa ki cinayeti çözmeye çalışan, iz sürücü bir özel 

dedektifin var olduğu kurgulardı (Özdemir, 2011: 17). 

Bu polisiye kurgular, toplumun sorunlarıyla, şehir hayatıyla, suçun doğuş ve 

işleniş biçimiyle ilgililerdi. Suçların kaynağı ise çoğunlukla 1929 Amerikan 
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Ekonomik Buhranı sonrasında yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlardı (Özdemir, 

2011: 17). 

Roman noir yazarlarının kurgularından perdeye yansıyan; çetin ceviz, cevval 

detektiflerin ve İtalyan, Yahudi, İrlandalı gangsterlerin dünyasını anlatan, yaşamı bir 

korku perspektifinden gören, suçla ilgili varsayımları olan bu filmler, yerinden 

oynamış, yozlaşmış toplum yaşamını, hayatın şiddet görüntülerini sunmuşlardır 

(Özdemir, 2011: 17). 

Amerikan kültürünün en karanlık yönlerini ve en kara insani deneyimleri 

perdeye yansıtan bu filmler, İtalyan yeni gerçekliğinden sonra sinema tarihinin en 

inandırıcı türlerinden biri olmuştur (Özdemir, 2011: 17). 

Kara filmler içinde bir cesedin, tehlikeli bir aşkın, azgın bir suçlunun, serseri 

tipli bir dedektifin bulunduğu; çoğunlukla cinayet mahallinde atılmış bir sigara 

izmaritinin, sahte parmak izlerinin, cinayet anında suçlunun başka yerde olduğuna 

dair sahte kanıtların, yanlış adreslerin, yanlış isimlerin, sahte listelerin, şifreli 

mektupların, dedektifin aklını karıştıracak malzemelerin kullanıldığı kimi tür 

formülleri ile cinayet, suç, para, kovuşturma, ceza gibi tematik klişeleri içeriyordu 

(Özdemir, 2011: 21).   

Kara filmler, yalın aydınlık/karanlık kontrastlarını ve dramatik gölge 

örüntülerini üreterek sade ışıklandırma sistemlerini kullanmaya yöneldiler. Bir 

aktörün, duvarın veya bütün ortamın üstüne düşen Venedik perdelerinin gölgeleri; 

kara filmde ikonsal bir görüntüdür ve yeni-kara film döneminden önce de bir klişe 

olmuştur.  

Kara film ayrıca Hollanda olarak adlandırılan, dar açı çekimi ve geniş açı 

objektif kullanımı ile de bilinir. Kara filmde oldukça yaygın olan diğer 

dezoryantasyon yöntemleri; bir veya daha fazla aynadan yansıtılan insanların 

çekimlerini, kavisli veya buzlu camdan veya diğer bozucu nesneler aracılığıyla 

yapılan çekimleri ve bazen garip olan doğa üzerindeki özel sesleme sonuçlarını 

içerir. 1940'ların sonlarında, dekor dışında çekim çoğu kez gece için gece (night-for-

night) serilerini içeren- kara filmde giderek daha çok sık kullanılmaya başlandı.  

Kara filmler, çok sık 'geriye dönüş', 'ileriye gidiş' tekniklerini 

ve hikâyeyi yarıda keserek hikâyedeki sıralamayı belirsizleştiren diğer teknikleri 
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içeren, anlaşılması olağanüstü bir şekilde güç konulara sahip olmaya meyillidir. 

Sesin sonradan eklendiği anlatım da -çoğunlukla karakteristik olarak başkahraman 

tarafından, nadiren ikinci bir karakter veya görünmeyen, her şeyi bilen anlatıcı 

tarafından- bir yapılanma yöntemi olarak bazen kullanılır. Bugün, hem geriye dönüş 

(flashbacks) hem de sonradan dış ses kullanılarak yapılan anlatım, hızlı bir şekilde 

yeni-kara film içtenliğini yakalamayı düşünen filmlerde sık kullanılmaktadır. Diğer 

Hollywood filmlerine göre, kara filmlerin neredeyse her sahnede başkahramanı daha 

çok ön plana çıkardıkları görülür (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara_film). 

Eleştirmen ve yazar Robert Kolker’e göre kara filmin doruğa varıp geri 

çekilmesine işaret eden Kiss Me Deadly ve Touch of Evil, tüm kara filmler arasında 

en bilinçli olanlarıdır.  Kolker bu filmlerin, daha önce uygulayıcıların yapamadığı 

tarzda; noir’ın biçimsel özelliklerini kabul ederke sinemasal gerçekliğin 

benimsenmiş geleneklerin ötesine geçen, tuzağa düşme, tercitin özel görünümleri 

haline gelen ve kökenleri stüdyo setlerinden çok gerçek dünyada olan acımasız, 

abartılı atmosfer yarattıklarını belirtmiştir (Özdemir, 2011: 23- 24).   

Charles Pappas it is a bitter little world adlı eserinde kara filmlerin 

kaybedenlerin dili olduğunu ve her zaman aşktan, şiddetten ve paradan bahsettiğini 

söyler. Toplumsal eleştirinin baskın olduğu bu karanlık filmlerin yelpazesini hayatın 

kötü meyvesinin tadına bakan, gizli suçlara sahip, namussuz, fırsatçı, fesat, 

günahkâr, akli dengesi bozuk, her türlü kötülük rüzgârında kanatlanmaya hazır, 

ayartılabilir, şüpheli varoluşa sahip kadın ve erkekler oluşturur. Bu noir akrabaları 

hayatın yanlış yollarına girmiş habis kişiliklerdir; ahlakı ve iyiliği hor gören bu 

karanlık, tehditkâr, hakaretkar, alaycı, kötücül ve meşum kaybedenler, kara filmin 

kahraman ya da anti kahramanlarıdır (Özdemir, 2011: 23- 25).      

Kahraman erkek, kara filmde çoktan toprağın derinliklerinde mezarında 

çürümeye bırakılmıştır; yeniden doğan ise hissiz, ahlaken güçsüz, kinik, kötümser, 

hırslı, öfkeli ve kötülükle donanmış olandır. Kara filmin mesajı, dünyanın aslında ne 

fena bir yer olduğudur. Melodramik bir tonlamanın hâkim olduğu tüm kara filmler 

mutsuz sonla biter (Özdemir, 2011: 23- 25).     

Kurgu anlayışı açısından da kara film ve klasik film anlatısı arasında 

farklılıklar vardır. Klasik anlatı yönetmene karakterlerin bakış açıları arasında seçim 
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yapma olanağı tanır. Bu filmlerde kurgu, yönetmenin denetim aracıdır ve 

doğallaştırılarak izleyiciden gizlenir. Oysa kara film için önemli olan gerçekliğin 

göreceli yapısıdır. Kara filmde yönetmenin denetimi yerine, öznel kamera ön 

plandadır. Olaylar, karakterin bakış açısından ortaya konur. İzleyiciye oluşan yeni 

bilinç, ortaklaşa kamusal bakışın baskısına son verir. Böylece izleyicinin konumu 

değişir (Aktaran: Tansel: 2007: 36). 

Klasik kara film akımı geleneksel olarak, hilenin, sahtekârlığın ve cinayetin 

sıradanlaştığı karanlık bir dünya çizer. Dialoglar serttir. Gece çekimleri, karanlık 

gölgeler, keskin ışıklandırma kontrastları, eğik kamera açıları, sembolik ortamlar 

temel biçimsel öğelerdir. Karakterler düzendışı ve ayrıksıdır. Kanunun sınırında iş 

gören, kendi bildiğini okuyan, yalnız yaşayan ve tehlikeli kadınlarla sınırlı ilişkiler 

kurabilen dedektifler bu karakterleri oluşturur (Aktaran: Tansel: 2007: 38).  

Kara filmde kahraman, yaşadıklarından ders almaz. Hayatını olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerle uzlaşma yoluna gitmez. Kendini düzene uygun hale getirmez. 

Gündelik toplumsal yaşama katılmaz. Ama bu, olumsuz bir durum değildir. Çünkü 

bu, karakterlerin kendi varoluşlarını yaşamak ve başkaldırılarını sürdürmek 

konusunda ısrarlı olduklarını ortaya koyar (Tansel: 2007: 38).   

Film noir’a özgü tanımlanan teknikler; karanık gölgeleri, özellikle de 

kahramanın üzerine parmaklık ya da örümcek ağı gibi çöken ve kahramanı tuzağa 

düşürür gibi görünen ışık- gölge yöntemlerini, kasvetli düşük açılı çekimleri, 

klostrofobik çerçevelemeleri, dengesiz kompozisyonları ve yolunu kaybetmiş, 

kaderine mahkûm edilmiş kahraman tarafından deneyimlenen kişisel tramvalara 

vurgu katan görsel ve işitsel geridönüşleri ve seslendirmeleri içerir (Keesey, 2011: 

11). 

Bir kara film geleneği olarak trajik öykü, genellikle aptallığından dolayı, 

gizemli ve kurnaz kadının oyununa gelen, tuzağa düşen, türlü işlere sürüklenen, 

köşeye sıkıştırılan ve kötü alınyazısını her yere taşıyan erkek kahramanın dış sesiyle 

başlar. Hayatı mahvolmuş, yenilmiş, ezik, erkek kahraman, yaşadıklarına isyan 

ederken, nasıl kandırıldığını da alabildiğine masum bir dille itiraf etmektedir. 

Böylelikle erkek kahraman sunduğu bu duygusal bilgi ile film boyunca uğradığı 
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haksızlıklar karşısında izleyiciyle özdeşleşir ve onlarla karmaşanın arkasında yatan 

tehlikeyi fark edememesinin pişmanlığını paylaşır (Özdemir, 2011: 27). 

 Özgüvenden yoksun erkek karakter, klasik anlatının aksine kahraman 

değildir. Erkek karakter güçsüzlüğünün bilincindedir ve bunu izleyiciden saklamaz. 

Erkek karakterin tek güven duymadığı kendisi değildir. Geçmiş ve gelecek, onun için 

kaygı kaynağıdır. Gizem dolu geçmişinin yükünü sırtından atamadığı için kendine 

bir gelecek de tasarlayamaz. Var olma savaşını sürdürür. Ama çoğu zaman aşkta 

gösterdiği zayıflık, bu savaştan yenik çıkmasına neden olur (Aktaran, Tansel, 2007: 

36-37). 

Klasik kara film çağında, genellikle tuzağa düşürülen erkek bir dedektiftir ve 

ya bekârdır ya da mutsuz bir aile tablosu çizer. Klasik noir’ın kötü kadını ise en üst 

seviyede kişilik bozukluğundan mustarip olarak gösterilir, baştan çıkarıcı bir 

psikopat, yalnız kendisiyle ilgilenen bir vurdumduymaz, bilinmezlerle dolu histerik 

bir karaktere sahiptir (Özdemir, 2011: 27). 

Erkeğin varoluş mücadelesindeki başarısızlığının temel sebebi, yine kara 

filmlerle birlikte yeni bir kimlik kazanan kadındır. Bu filmler kadına özgürlük tanır 

(Tansel, 2007: 37). 

 Kadınlar eş, anne, ev kadını özelliklerden sıyrılarak toplumsal yaşam 

içinde çalışan kadın konumunda yer alarak çeşitli meslek grupları içinde zaman 

zaman önemli statülere ulaşmıştır. Ancak kadının cinselliği, kadının kötülüğünün bir 

simgesi olarak sergilenmiştir. Görsel olarak kadınlar bu filmlerde ağızlıkla sigara 

içen, kara gözlükler takan, uzun tırnaklı, arzu dolu bakışlarıyla sergilenmiş ve 

erkekler için büyük tehlike olarak gösterilerek verilmişlerdir. Bu kadınlara 

özgürlükleri ve tutkuları için her şeyi yapabilir imajı yaratılmıştır (Aktaran: Biryıldız, 

2012: 123). 

Kara film ikonu kadın hem klasik dönemde, hem de yeni kara film’de olsun 

dramatik bir biçimde iktidar hırsıyla ve ölümcüllüğüyle popüler olmayı 

sürdürmüştür.  Karmaşık bir cinayetin planlayıcısı olarak, son derece zeki ve aynı 

zamanda erkeklerin ilgisini çekecek kadar cömert davranan femme fatal’ın yer aldığı 

kara film, burjuvalığını yansıtan her türlü imge ile donanmış olan, büyüleyici ama 

ölümcül kadının oyun alanıdır (Özdemir, 2011: 27). 
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Cinayet işleyen, aldatan, suç ortağı olan, çekici ama histerik kadın tipi, 

erkekler için evinde güvenlik yaratan, yaşamı çoğaltan uysal kadının yok oluşunun 

ayak izleridir. Kara filmlerde genellikle iki kadın tipi çizilir: itaatkar, hürmetkar ve 

aşık, diğeri ise esrarengiz iki yüzlü, sorumsuz, yırtıcı, baştan çıkarıcı kadın tipidir. 

Feminist eleştirmenler bu öldürücü kadın imajı; ehlileşmiş, aile hayatının 

gündeliğine boyun eğmiş ve toplumsal olarak en merkezinde durduğu halde yaşamın 

karar alan mekanizmasında en uzaktaki imge olarak tutulan kadın varlığına güçlü bir 

tehdit olmayı sürdürür (Özdemir, 2011: 29). 

Öykülerin melodramik sonlarını dedektifin ya da erkek kahramanın zaferiyle 

sonlandırmayı amaç edinmiş erkekler tarafından çekilir. Bir taraftan bu denli sevilen 

kadın karakteri öykülemeden çıkarıp atmak pazarlama açısından doğru değildir, 

diğer taraftan erkeklerin yükselen hınçlarına vesile olmamak üzere öyküler yeniden 

şekillenerek, femme fatale’ler dramatik bir şekilde kötülüklerinin, itaatsizliklerinin 

cezasını hazin sonlarıyla öderler (Özdemir, 2011: 29). 

Kara filmde, kadın ve erkek birbirlerine aşk aracılığıyla bağlanırlar. Ancak 

klasik film anlatısının aksine, bu, romantik aşk değildir. Bu aşkın tetikleyicisi, 

cinsellik ve tutkudur. Kara film, insanın arzu ve tutkularının döngüsel doğasını 

anlatır (Aktaran, Tansel, 2007: 37). Tutkunun etkisindeki erkek, varoluş 

mücadelesinde yanlış yola gider. Böylece, aşk aracılığıyla kendini gerçekleştirme 

fırsatını kaçırır (Tansel, 2007: 37). 

2.5. Yeni Kara Filmler (Neo-Noir)  

Genç kıtanın ahlaki sistemi; Amerikan Başkanı J. F. Kenedy suikastısiyahi 

Lider Martin Luther King’in öldürülmesi, Beat Kuşağının dillenişi, 60’larla canlanan 

öğrenci hareketleri, feminizm, cinsel devrim, anti militarizm benzeri sosyal olaylara 

bağlı olarak daha derinden çözülmeye başladığında, film noir, başından beri olduğu 

gibi Amerikan toplumunun suç dosyası misyonunu yeniden yüklendi. Tüm bunlar 

orta sınıfın isyanına, güvensizliğin ve tecrit edilmişliğin yarattığı yalnızlık 

duygusuna ve böylece kara filmin yeniden doğumuna sebep oldu (Özdemir, 2011: 

34). 

Yeni kara film, bir taraftan mirasının nimetlerinden yararlanıp tematik ve 

biçimsel olarak bazı klişeleri kullanmıştır. Diğer taraftan da türün reddi sayılacak 
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farklı bir öykülemeye yönelmiştir. Kaar filmin biçimselliğini sorgulayan, bu 

biçimselliğin ardındaki geleneksel anlamı günümüze uyarlamakta son derece başarılı 

olan yeni kara filmler, eleştirel bir yaratıcılıkla doğmuşlardır. Stüdyo sisteminin 

çöküşü beraberinde bağımsız yapımcıları ve özel kuruluşları getirdiğinden daha 

radikal ve çözümlemeyi hak eden filmler yapılmaya başlanmıştır (Özdemir, 2011: 

34). 

Robert Kolker’e göre 1980’lerde tutucu yeniden toparlanma öncesinde, krizin 

dikkat gerektiren gerçeklerin saldırgan bir inkarına dönüştüğü dönemde, güçsüzlük 

duyguları, sinemada 1940’ların film noir’ının başarabileceğinden daha güçlü 

paranoya, tecrit edilmişlik temeları ve imgeleri içinde gerçekleşmiştir (Özdemir, 

2011: 34). 

Klasik kara filmin dünyeviliğine karşın, yeni kara film insan psikolojisinin 

maskesini indirmeyi şiar etmişti. Bu nedenle teknik anlamda tanımlanmış bir film 

türüne nostaljik büyülenmeyle öykünen, noir klişelerine sıkı sıkı bağlı olan yeni kara 

filmler, ahlaki zafer peşindeki kahramanlara dair geleneği baş aşağı etmeyi 

başarmıştır. Belki de bu nedenle yeniçağın izleyicileri için yeni karafilmin 

karakterleriyle kurduğu gözleme değil, duyulara dayalı ilişki daha samimi gelmiştir 

(Özdemir, 2011: 35).  

1980’lerden sonra, kara filmdeki suç, yalıtılmışlık, yabancılaşma, özgürlük, 

saçma gibi konular daha baskın hale gelir. Böylece, bu filmler yeni kara filme 

dönüşür. Yeni kara film de, klasik kara film gibi ekonomik ve politik altyapısı 

bozulmuş Amerikan toplumunu anlatır. Bu filmler, Watergate Skandalı ve Vietnam 

Savaşı sonrası kuşkuculuğu da içerdiği için, kara filmdekilerden bile daha güçsüz 

karakterler barındırır (Tansel, 2007: 38).  

Artık bu filmlerin mekânları, sadece tehlikeli sokaklarla sınırlı değildir. 

Ailenin tehlikelere karşı sığınılabilecek bir liman olmaktan çıkmasıyla, ev en önemli 

mekân haline gelmiştir. Yeni kara filmlerde, karakter için tek tehdit unsuru, 

tanımadığı insanlar değildir. En yakındaki kişiler ve birinci derece akrabalar da 

korku saçar (Tansel, 2007: 39). Geleneksel aile ilişkilerinin yerini medya merkezli 

bir iletişim biçimi ve tüketim kültürü alır. Yeni kara filmler, değerlerin zayıflaması 

karşısında kendi değerlerini oluşturmak isteyen yeni bir kuşağın ürünüdür. Bu 
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nedenle sosyo-politik ve kültürel ortamın en küçük aktörü olan bireyin yaşadığı 

varoluş kaygısını, daha karamsar bir dille anlatır (Tansel, 2007: 39).   

Birçok film noir üç ana karakter tipinden ibarettir: dedektif, kötü adam ve 

kurban. Geçmiş noirlar bu tiplerle çizdikleri sınırları biraz zorlarken, neo noir bu 

ayrımları yıpratma eğilimindedirler. The French Connection filminde “Popeye” 

Doyle (Gene Hackman) kural tanımaz inatçılığı sayesinde dolandırıcıları yakalayan 

azimli bir polistir fakat aynı zamanda bu özelliği, bu filmlerde ‘sıklıkla karşılaşılan’ 

polisle suçlu arasındaki “ince çizgiyi” ortaya çıkardığından, suçlulardan biri 

olacağının da habercisidir. 

Öldüren kadın-femme fatal’ın psikolojisinin yeniden kavranışı, Blade 

Runner, The Crying Game, Devil in a Blue Dress ve Bad Education gibi filmlerde 

görüldüğü gibi “ kötülüğün”, aslında mağdur olmanın bir sonucu olduğunu açığa 

çıkarabilir. Yeni kara filmlerde, hain kadınlar dedektif-kahraman olmak adına 

kuralları yıkabilir, fakat dişi dedektifler hainlik açısından zaman zaman ahlaken daha 

tehlikeli olmuştur. 

Erkek dedektifler, caniler onlar için çok güçlü olduğundan değil, dedektif 

olmak ahlaken başlı başına tehlikeli olduğu için yeni kara filmlerde ‘kurban’ olmaya 

daha yatkındır. Klasik film noir’larda bile, dedektif davayı çözmek ve katili 

yakalamak uğruna günahları tarafından sıklıkla hırpalanır, ancak Chinatown, 

Reservoir Dog, Se7en, Following ve Basic Instıct filmlerinde olduğu gibi  yeni 

karafilmlerdeki araştırmalar baş kahramanın sıradan bir kurbana dönüşmesi ile 

birlikte, büyük kayıplarla kazanılan zaferle ya da peşin başarısızlıkla 

sonlanabilmektedir (Keseey, 2011: 14).         

Biçimsel olarak yeni kara filmlerin Jean-Luc Godard ve François Truffaut’un 

seyyar kamera –işi (raylı düşemede el çekimini de içeren), deneysel 

kurgulama(görüntü dondurma ve atlama), dış mekân çekimi ve türlerde bir öz 

farkındalık yaratan teknikleri, 1950’lerin sonları ve 60’ların başlarına ait filmler 

tarafından örneklenen, Fransız Yeni Akımı olarak da bilinen film hareketine 

borçludur. Bu yenilikçi tekniklerin çoğu, Yeni Hollywood yönetmenleri tarafından 

(Robert Altman, Brain De Palma, Martin Scorsese) sahiplenilmiştir. Ve modern film  

noir yapımcılarını da etkilemiştir. Sabit kameranın (Steadicam) keşfi neo-noir 
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kahramanı ile birlikte hareket etmemizde ve onunla beraber olayları fiziksel olarak 

deneyimlememizde bize yardımcı olmuştur; ayrıca dijital kurgulamadaki gelişim, 

hızlandırılmış kesimler ve şok kesimler halinde araya giren flash back görüntülerinin 

de yardımıyla, kahramanın yönelim bozukluğunu aktarmada kolaylık sağlamıştır 

(Keseey, 2011: 18-19).          

Klasik sinema anlatısı ile kara film içerik ve biçim açısından belirgin farklar 

vardır. Kara filmde makyaj, dekor, aydınlatma ve müzik gibi öğeler önem taşır. Bu 

filmlerde, gölge-ışık zıtlıkları belirgindir. Bu biçimsel özelliklerin, içerik üzerinde 

belirleyici bir etkisi vardır (Aktaran: Tansel: 2007: 34-35)  

Klasik anlatının aksine kara film, bireysel sesi açığa çıkarır (Aktaran: Tansel: 

2007: 35). Böylece kara filmde özne, toplum ve grup değil; birey ve bölünmüş benlik 

olarak belirir (Aktaran: Tansel: 2007: 35). Öyküler bireyin bakış açısından anlatılır. 

Öznellik, kamera kullanımıyla güçlendirilir. Bu filmlere, klasik anlatının toplumsal 

bakışı yerine, bireyin bakışı hakim olur (Aktaran: Tansel: 2007: 35).  Bundan yola 

çıkarak kara filmin en önemli başarısının, kişinin benlik mücadelelerini inandırıcı, 

gerçekçi bir şekilde anlatması olduğu söylenebilir (Aktaran: Tansel: 2007: 35). 

Klasik anlatıda tek bir gerçeklik vardır. Kara filmde ise her karakter için ayrı bir 

gerçeklik düzlemi yaratılır. Bu, her karakterin bakış açısı ile çoğalan, yoruma açık bir 

gerçeklik anlayışıdır. Böylece, bu filmler çok katmanlı gerçekliğe izin verir. İzleyici, 

kamera kullanımı nedeniyle olayın içine girer ve etkin olur (Aktaran: Tansel: 2007: 

35). 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AYDINLATMANIN BİR GÖRSEL EĞRETİLEME VE ANLATIM 

ARACI OLARAK İNCELENMESİ:  “YEDİ (SE7EN)” ÖRNEĞİ 

Karamsar olarak tanımlanan Kara film hikâyeleri, istenmeyen durumlarda 

tuzağa düşen, rastgele çabalayan, kaderi umursamayan ve sık sık mahkûm olan 

insanları anlatır. Filmler içsel olarak bozulmuş bir dünyayı anlatır. Klasik kara film, 

çoğu eleştirmen tarafından dönemin Amerikan sosyal görünümü ile bağdaştırılmıştır.  

Kara film türünün Geleneksel Amerikan Sineması içerisinde, onu 

diğerlerinden farklı olduğu düşüncesi uyandıran bazı niteliklere sahiptir (Girginkoç; 

2004: 115). Bu niteliklerden biri, sınıflandırılmasındaki farklı görüşlere rağmen, 

genelde çoğunluğunun kara filmin belirli bir kriz döneminde ortaya çıkan yeni bir 

oluşum olduğunda birleşerek, kara filmi diğer popüler türlerden ayıran biçimsel ve 

tematik özelliklere sahip olduğunun öne sürülmesidir. Bu özellikler görsel stil, 

alışılmadık anıtsal karmaşıklık, savaş sonrası Amerikan sinemasına hakim olan 

toplumsal değerleri pekiştirici ve olumlayıcı ve karamsar bir bakış, karakterlerin 

oluşturulmasındaki psikolojik eğilim, kader ile ölümcül kadının yıkıcı gücüne 

yapılan çarpıcı vurguda belirginlik kazanır (Girginkoç; 2004: 116).   

Karanlığa hapsolmuş bir dünyanın resmini çizen kara filmlerde, anlatıya katkı 

sağlayacak olan aydınlatma teknikleri kendini göstermektedir. Kara filmler, klasik 

dönem ve neo-noir olarak adlandırılan klasik dönem sonrasında da aydınlık/karanlık 

kontrastlarını ve dramatik gölge örüntülerini üreterek sade ışıklandırma sistemlerini 

kullanmaya yönelmişlerdir. Bir aktörün, duvarın veya bütün ortamın üstüne düşen 

Venedik perdelerinin gölgeleri; kara filmde ikonsal bir görüntüdür ve yeni-kara film 

döneminden önce de zaten bir klişe olmuştur. 

Alman dışavurumcu akımın etkisiyle birlikte ışık-gölge kontrastları,  ışığın 

sertliği, parlaklığı, loşluğu ve aydınlığı, ışık kullanımı ile sinema görüntüsünde 

anlam oluşturma, kompozisyonun ve ışığın, görüntü ile aktarılmak istenen düşünceye 

etkisi klasik dönem sonrası yeni karafiilmde de devam etmiştir.  

Kara filmde yapay ışıklandırmaya dayalı görsellik aslında gerçek dünyanın 

daha iyi yansıtılabilmesi için bu şekilde kullanılmaktadır. Bu filmlerin sahip olduğu 

ruh hali ışık ve set tasarımına dayanır. Karanlık sokaklarda yağan yağmur, düşük 
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değerli ışıklandırma sayesinde yüksek kontrasta sahip görüntüler kara filmlerde 

rastlanan görsel özelliklerdir. Yüksek kontrastlı ışıklandırma kara film stilinde 

önemli bir yere tutar. Kara filmlerde yönetmen kadar görüntü yönetmeni de büyük 

öneme sahiptir. Ancak kara filmin tarzı tartışılırken bütün kara film örnekleri 

arasında görsellik bağlamında bir birlik olduğunu söyleyemeyiz. Kara filmler, 

karanlık atmosfer ve ruh halini korumakla beraber görsel tarzlarda farklılıklar 

gösterebilir (Mutluer, 2008: 26). 

Bu filmlerde devamlılık önemli bir yere sahiptir. Işıklandırma üç nokta 

ışıklandırmasına dayanır. Bu ışıklandırma sistemine göre ana ışık karşısına konan bir 

dolgu ışıkla dengelenir. Böylelikle derin gölgeler yumuşatılmış olur. Üçüncü ışık ise 

karakterin arka fondan ayrılmasını sağlar(Mutluer, 2008: 27). 

 Kara filmin farklılığı Place ve Peterson’a göre gelenek dışı ışıklandırma ve 

kamera kullanımına bağlıdır. Place ve Peterson, klasik Hollywood ışıklandırmasının 

yüksek seviyeli olduğunu belirtir. Kara filmde ise düşük seviyelidir. Yüksek seviyeli 

ışıklandırmada ana ışığın dolgu ışığa oranı düşükken, kara filmde ana ışığın oranı 

doldurucu ışığa karşı daha yüksektir. Kara filmdeki ana ışık doldurucu ışığa karşı 

daha güçlüdür. Söz konusu düşük seviyeli ışıklandırma oyuncuların yakın 

çekimlerinde bile kullanılır. Geleneksel yakın çekimlerde amaçlanan en güzel ve 

orantılı görüntü, kara filmde yerini paranoyak ruh halini betimleyen düşük seviyeli 

yakın çekime bırakır (Aktaran: Mutluer, 2008: 27).  

Çalışmanın son bölümünde Amerikan Sineması içerisinde yer alan ve film 

noir türünün yaşadığı bu değişim sinematografik uygulamalar bağlamında 

değerlendirilecek ve David Fincher’ın Yedi (Sev7en)  filmi incelenecektir. 

 3.1. Yöntem 

 Film çözümlemeleri için ele alınması gereken bir başka nokta “mizansen” 

kavramıdır. Tiyatro kökenli, bir terim olan mizansen kısaca “sahneye koymak” 

anlamına gelir (Aktaran: Kabadayı, 2013:45). Sahnelenen eylemle doğrudan ilişkisi 

bulunan mizansenin, temel olarak altı öğesi vardır. Dekor/mekan, aydınlatma, 

kostümler, saç, makyaj ve karakterlerin hareketleri mizansenin öğeleridir ( Aktaran: 

Kabadayı, 2013: 45).  
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Günümüzde mizansen daha geniş anlamda kullanılmaktadır. Mizansen, 

yönetmen ya da yapımcının, izleyicinin algısını yönlendirmek ve şekillendirmek 

üzere perde için oluşturduğu; set kurulumundan, kostüm tasarımına, aktörlerin 

performanslarından, aydınlatmaya ve kamera açıları, kamera hareketleri, kameranın 

uzaklığı, sesin kullanımı ve kompozisyon oluşturmaya kadar tüm film tekniklerini 

kapsayan çekimle ilgili her şeyi içerir (Kabadayı, 2013: 45).  Aydınlatma, karakterin, 

çevrelendiği uzamda –makyaj ile birlikte –psikolojisinin yansıtılmasına hizmet eder. 

İzleyicinin kendini konuya kaptırabilmesi için doğal aydınlatma yapılmasına gayret 

edilir (Kabadayı, 2013: 45).   

Mizansen eleştirisi, mizansen kavramını temeline alır. Mizansen eleştirisinde 

genel olarak mizansenin temel öğelerinin irdelenmesi yer alır. (Kabadayı, 2013: 45).   

Mizansen eleştirisinin, okuyucu tarafından anlaşılabilmesi, okuyucunun 

mizansenin öğelerinin ne olduğunun farkında olduğu varsayımına dayanmaktadır. 

Böylelikle eleştiri yapılırken mizansenin ne olduğuna ve neler içerdiğine dair 

açıklamalara gerek duyulmadan, çözümleme gerçekleştirilebilir (Kabadayı, 2013: 

114). 

Mizansen eleştirisinde görsel stil olarak çekimlerin uzunluğu, hangi çekimden 

hangi çekime geçildiği, kamera kaydırma hareketlerinin kullanılıp kullanılmadığı, bu 

durumun türle bağlantısı olup olmadığı, aydınlatmada kullanılan ışığın nedenleri, 

hareketli çekimlerin sebepleri, benzer sekansların teknik karşılaştırması gibi noktalar 

ele alınır (Kabadayı, 2013: 115).       

Sekanslar arasındaki ilişkiden yola çıkarak, mizansen eleştirisini 

gerçekleştiren John Gibs, mizansen eleştirisinin başlangıç noktasında yönetmenin 

spontan gelişmelere izin verip vermediğine dikkat edilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. John Gibs, makalesinde, sekanslar arasındaki ilişki biçimi üzerine 

‘sekans çözümlemesi’ gerçekleştirmiştir. Böylelikle sekanslar arasında yönetmenin 

tercihinin anlam yaratmadaki rolü üzerinde durulur. Gibs’e göre ‘biçim-temelli 

eleştiri’ olarak ele alınabilecek mizansen eleştirisi, yazarın yaratım sürecine tanıklık 

etme şansı bulması durumunda daha başarılı şekilde gerçekleştirilebilir (Kabadayı, 

2013: 116).   
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Özet olarak bu araştırmanın uygulama bölümünde mizansen eleştirisi 

yöntemiyle incelenen filmde, mizansen öğelerinden biri olan ‘aydınlatma’ ele 

alınmıştır. Örnek filmde kullanılan aydınlatma, bir anlatım ve eğretileme aracı olarak 

değerlendirilirmiş ve kara filmlerin özgül yapısı göz önüne alınarak  ‘ışığın niteliği 

ve  dramatik yapısı’, başlığı altında incelenmiştir. Bu doğrultuda örneklem film, 

seçilen sekanslarda aşağıdaki parametreler bağlamında çözümlenmeye çalışılmıştır; 

i. Sahneyi şekillendiren aydınlatmanın temel unsurları ve nitelikleri 

nelerdir?  

ii. Filmde aydınlatma ile (şekil, ayrım, derinlik doku, gözleri 

yönlendirmek, hava, ton, nesnel ve öznel vs.) sağlanan psikolojik, estetik ve dramatik 

anlamalar nelerdir? 

 3.2. Bulgular ve Yorumlar 

 3.2.1. Yedi (Se7en ) Filmi 

Yedi (Orijinal adı Seven), senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından 

yazılmış olan, Hristiyanlık’ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi 

yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifinin 

çabalarını konu alan, Hollywood yapımı bir gerilim filmidir. Sürekli yağmur yağan 

bir şehir, küf rengi tonlar, karanlık mekânlarda çekilen sahneleri ile sinema klasikleri 

arasında gösterilmektedir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Seven_(film)) 

David Fincher’in Fight Club’dan önce çektiği, olaylara mesafeli bakan bilge 

dedektiflerin dünyasını anlatan Se7en (Yedi) Alman dışavurumcu sinemasının gotik 

gölge oyunlarını kullandığı, film noir nihilizmini en iyi yansıtan neo noir’lardan 

biridir; nerotik tipler, suç, günah, cinayet, kurban, avcı gibi temaların etrafında döner. 

Cinayet masası öykülü, klasik bir seri katil filmi gibi başlayarak gerilime bürünen 

Se7en'da akıllı ve topluma mesajı olan katil, Yedi Ölümcül Günah hakkında bir 

şeyler söylemek üzere cinayetler işler; zira kendini topluma karşı sorumlu hisseder. 

İlk cinayetinde, cehennemden ışığa uzanan yolun uzun ve zorlu olduğu hakkında 

Milton'un Paradise Lost 'undan bir alıntıyı not bırakan katil, öldürmeyi 

sürdüreceğinin işaretlerini verir. 
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Cinayetlerini zekice tasarlayan katil, oburluk, açgözlülük, tembellik, haset, 

öfke, gurur ve şehvet hakkındaki mesajlarını alışılmışın dışında bir yöntemle 

insanlara anlatmaktadır. Tanrı adına günahkâr insanları cezalandıran katil, şişman bir 

adamı midesi patlayıncaya dek yemeye zorlar, öyle öldürür ve de diğerlerini; her 

ağzını açtığında yalan söylemeye başlayan bir avukat, dış görünüşü güzel olmasa 

yaşayamayacak denli içi çürümüş bir kadın, oğlancılık yapan bir uyuşturucu satıcısı, 

herkese hastalık saçan bir fahişe... Ve ona göre ancak bu kadar kötü bir dünyada 

onlara 'masum' denebilir. 

Deneyimli dedektif William Somerset, emekliliğine yedi gün kala karşılaştığı 

ilginç seri cinayet davasını çözmeye çalışır. 34 yıllık iş yaşamı boyunca Somerset, 

bir kere bile kurşun yememiş, topu topu üç kez silah kullanmak zorunda kalmış 

soğukkanlı bir dedektiftir. Bildik sokak sokak dolaşan dedektif klişesini alt üst 

edecek denli araştırmacıdır. Olayı çözmek için de yedi ölümcül günahtan bahseden 

Dante'yi, Aquinolu Tommaso'yu ve Canterbury Tales'i, Katolik tarihini hatmeder. 

Mesleğe yeni başlayan dedektif Mills ise tecrübesiz, heyecanlı ve inatçıdır. Somerset 

için dünya artık anlamsız hale gelmiştir, bir an önce cinayeti çözüp şehirden kaçmayı 

ve pastoral bir hayata merhaba demeyi istemektedir. Kentler insanı duyarsızlaştırmak 

üzere var gibidirler. İnsanlar kayıtsız kalarak, uyuşturucu bağımlısı olarak hayatla 

mücadele etme yolunu seçmeye başlamıştır. 

Yaşamın Tanrısal anlamlılığının altını çizip, bu anlam adına işlenen cina-

yetlerin histerik yöntemlerini sergileyerek, ölümün izini süren koyu tonlu film, 

boyun eğmemenin ve ahlaka aykırılığın inançsal sonuçlarını gösterir. Sabırlı, metotlu 

ve titiz yöntemlerle çalışan katil gözüyle, inanılan bir şey kalmadığı için kurmaca 

dünyaya inanan insanlar, Tanrısal acı içinde ölümlerine boyun eğmek zorunda 

bırakılırlar; hem de en zayıf noktalarından yakalanarak... 

Bir aziz gibi cinayet işleyen seri katil John Doe evinde bulunan 2000'e yakın 

deftere aldığı notlardan birinde dediği gibi, “İnsanoğlu mide bulandırıcı gülünç 

kuklalardır, küçük ve iğrenç bir sahnede bir hiç olduğunun farkına varmadan 

yaşayıp giden. Ve hiç kimse eğlenmek, dans etmek, piyango oynamak, hürler 

yemek ve seks yapmak üzere yaratılmamıştır.'” İblis, evreni aşırılığa iterken 

Tanrı'nın ilahi mesajı, katil aracılığıyla insanlara iletilir. Katil acımasız işkencelerle 
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gerçekleştirdiği cinayetleriyle bir tür ortaçağ vaazı vermektedir. Zira bu çağda 

insanların birbirlerini dinlemeleri için omuzlarına dokunulmaları yeterli değildir, 

ancak kafalarına balyozla vurulduğunda dinlemeye başlarlar. 

Zulmeden, kurbanına bilinçli bir şekilde acı çektirmeyi arzular ve bundan 

zevk alır; zalimliği akılcılaştırılmıştır, düşünselleştirilmiştir. Günahlarından dolayı 

hırpalanarak parçalanan insan bedenleri, cinayet nedeni olan dinsel sloganlar içeren 

kanlı harflerle çevrelenir. Edebi eserlerden alıntılar yapan katil, zamanın başka türlü 

bir sapkınlığını gözler önüne serer. Kuşkusuz bu tinsel sapkınlık, içinde yaşanılan 

çağda doruk noktasına ulaşan gerçekliğin yarattığı kaygılarla beslenmiş bir 

psikopatın aracıdır (Özdemir: 2011: 140-141) 

Se7en'ın sonunda, dedektiflerden biri (Mills) bir kurban (Doe'nun hilesiyle) 

ve bir katil (Doe'nun) olmuştur. Bu dedektifin hareketleri, suçlunun yaratacağı zararı 

kontrol altına almaktan çok, suç işlemeye devam edebilmesine hizmet etmektedir. 

Mills kendini, polar karşıtıyla, saldırgan katil Doe'yla mücadele eden bir süper polis 

ya da bir Serpico gibi görmektedir. Fakat Somerset, Mills'i bir 'kahraman' olmadığı 

ve Doe'nun da 'Şeytan değil yalnızca bir insan' olduğu konusunda uyarır. Aslında; 

'John Doe' herhangi bir insan, hatta Mills bile, olabilir çünkü bütün insanlar, aynen 

Mills'in yaptığı gibi, giderek artan bir öfkeyle öldürücü davranışlarda bulunmak gibi 

günahlara yatkındırlar. Ne yazık ki; Mills katili 'öteki' olarak gördüğü için, onunla 

'benzer' olduğunu artık çok geç olana dek anlayamaz. Eğer Mills kendi içindeki 

potansiyel katil tarafından uyarılmış olsaydı, Doe'nun kışkırtmalarına bu kadar 

sinirlenip onu vurmayabilir, böylelikle tuzağa düşmemiş olabilirdi. 

Mills'in naif idealizmi, kendisini bir kahraman gibi imgeleştirmesi, onun 

çöküşüne sebep olurken, Somerset boşvermişlik, alaycılık ve yaşamdan bıkmışlık 

riskini taşımaktadır. Tıpkı katil gibi, baktığı her yerde yalnızca çökmüş bir dünya gö-

ren Somerset, günahkâr insanoğlundan ümidi kesmiş gibi görünmektedir. 'Böyle bir 

dünyaya nasıl çocuk getiririm?' diye sorar, kız arkadaşını çocuklarını aldırmaya 

neden ikna ettiğini açıklayarak; ve Mills'in hamile karısını öldürdüğünde Doe'nun da 

bir çocuğu vahşice yok ettiğini görürüz. Hem Somerset hem de Doe yalnızdır, 

sevecek ya da bir şekilde umutsuzluklarını hafifletecek bir aileleri yoktur. Kötülük 

öylesine galebe çalmıştır ki Somerset artık bununla zar zor savaşabilmektedir. Seri 
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katil davası için 'Buna dahil olamam' der, sadece emekli olup her yerine günah 

sinmiş ve yağmurun durmadığı bu şehri terk etmek istemektedir. Sonunda, Doe'u 

vurmaya itilmiş Mills'i durdurmakta başarısız olunca, sanki son, umutsuz bir Tanrı 

arayışındaymış gibi- Somerset gökyüzüne doğru bakar ve ardından çaresizlik içinde 

başını yere indirir. Buna rağmen, belki Mills ile olan arkadaşlığı ona hala 

umursadığını fark ettirdiği için, Somerset dedektif olarak kalmaya ve bu dünya için 

savaşmaya devam eder (Keesey, 2011: 40-41) 

Film noir'ın aslına uygun olarak Se7en'da ayin benzeri cinayetlerin nasıl iş-

lendiği gösterilmez. Dedektifler cinayet işlenen mekânlara girdiklerinde ne 

görüyorsa, izleyen de aynı şeyi görür. Ve böylelikle izleyenler dedektiflerin 

bildiklerinden fazlasını bilmez. Film, klasik dedektiflik öykülerinin yakalanan katil 

finalinden uzağa düşer. Se7en’ın seri katili, üstü kanlar içinde polis merkezine gelip 

teslim olur ama dedektiflerin en hain ve en acımasız cinayeti henüz keşfetmemiş 

olmaları kozunu kullanarak. Kent yaşamının getirdiği duygusuzluk, umursamazlık, 

yalnızlık, üzerine sürekli yağmur yağan, karanlık şehir görüntüsüyle pekişir. Olayın 

hangi kentte ve hangi zaman diliminde geçtiğine dair herhangi bir işaret verilmez. 

İsimsiz bir suç şehrinde geçen tarihsiz, zamansız bir kara filmdir Se7en. Bir noir 

kanunu olan, mutlu aile yaşamının olanaksızlığı, metropol banliyölerinden birinde, 

altından sürekli metro geçtiği için zangır zangır titreyen bir evren olarak sunulur. 

Zira hiçbir kara filmde mutlu bir dünya yoktur (Özdemir: 2011:141). 

3.2.2. Filmin Künyesi ve Konusu: 

Yönetmen: David Fincher 

Senarist: Andrew Kevin Walker 

Yapımcı: Arnold Kopelson ve Phyllis Cariyle 

Editör: Richard Francis-Bruce 

Görüntü Yönetmeni: Darius Khondji 

Oyuncular: Brad Pitt (David Mills), Morgan Freeman (William Somerset), 

Kevin Spacey (John Doe), Gwyneth Paltrow (Tracy Mills) 

Dedektif Somerset ve onun genç ortağı Mills, 7 günü aşkın süre önce 

gerçekleşen ve 7 ölümcül günah üzerine şekillendirilmiş cinayetleri işleyen seri katili 
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yakalamaya çalışmaktadırlar. Obez bir adam (Oburluk) yüzü bir kâse spagettinin 

içine düşmüş, zorla yemek yedirilmiş ve midesi patlayana kadar tekmelenmiş halde 

bulunur. Fiyatı yüksek bir avukat (Açgözlülük) kendi vücudundan bir parça et 

kesmeye zorlandıktan sonra kan kaybından ölmüştür. Bir uyuşturucu satıcısı (Tem-

bellik) bir yatağa bağlanmış ve bir yıl boyunca uyuşturucu enjekte edilerek 

çürümüştür. Bir hayat kadınına (Şehvet) üzerinde, ucuna bıçak bağlanmış bir dildo 

olan bir adam tarafından ölümüne tecavüz edilmiştir. Güzel bir kadının (Gurur) 

burnu koparılır ve ardından hayatının geri kalanını böylesine bir şekilsizlikle 

yaşamaktansa aşırı dozda uyku ilacı alır. Somerset ve Mills katilin kimliği ve 

bulunduğu yer hakkında umut verici görünen ipuçlarına ait izleri takip ederler, ama 

tüm bunlar bir açmaza çıkar. Oysa aniden katil (Doe) doğruca polis merkezine girer 

ve kendini teslim eder. Dedektifler Doe'yu, son iki kurbanının cesetlerini 

göstereceğini söylediği çöle götürür.  

7. günde akşamüstü 7'de, bir kargo kamyonu, içinde Mills'in hamile karısının 

kesilmiş başının olduğu bir kutu getirir. Doe (Kıskançlık) bunu yaptığını çünkü 

Mills'i ve normal hayatını kıskandığını söyler, bunun üzerine Doe tarafından Alay 

edildikten ve kışkırtıldıktan sonra Mills (Öfke), Dou'yu başından vurur. Gün; 

şaheserini tamamlamış olan Doe'nun son cinayetinin üzerinde batarken, Mills 

tutuklanır (Keesey, 2011: 39-40) 

3.2.3. Seçilmiş Sekansların Belirlenen Parametreler Doğrultusunda 

İncelemesi 

3.2.3.1. Birinci Sekans (Giriş) 

Yaklaşık olarak 17 dakika süren bu sekans, filmin karakterlerinden biri olan 

Dedektif Somerset’in ruh halini, yaşadığı evi, mesleğini kısaca onu tanıtan yakın 

planların yer aldığı sahneyle başlar.  

Dedektif Somerset’in filmin diğer kahramanı olan Dedektif Mills ile bir 

cinayet mahalinde ilk kez karşılaşması, aralarında geçen kısa diyalog ve Dedektif 

Somerst’i yatağına uzanmış uykuya dalmak üzere iken gördüğümüz sahnenin 

ardından jenerik girer.  

Jenerik sonrası sekans Dedektif Mills’in yatak odasını gördüğümüz sahne ile 

devam eder. Sekans, Dedektif Somerset ve Dedektif Mills’ın, filmin konusunu 
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oluşturan 7 günah üzerine işlenmiş ilk cinayetin olay mahalline ulaşmaları, yaptıkları 

kısa araba yolculuğunun ardından ceset hakkında bilgi aldıkları adli tıp sahnesi ile 

ilerler. Sekans; polis merkezinde Yüzbaşı, Dedektif Mills ve Dedektif Somerset’in 

cinayet vakası üzerine yaptıkları tartışmayı içeren sahne ile son bulur.  

3.2.3.1.1. Sahneyi Şekillendiren Aydınlatmanın Temel Unsurları ve 

Nitelikleri 

 

Şekil 24. Se7en Filmin Açılış Sekansı 

Filmin açılışında karakteri izleyiciye tanıtan sahnenin ilk planında (Şekil 24) 

tüm mekânı kaplayan dağınık yani ortamsal bir aydınlatma yapılmıştır. Karakterin 

içinde bulunduğu mekân, mekâna ait tüm nesneler ve nesnelerin birbirleriyle olan 

ilişkileri, konumları, dokularını içeren tüm ipuçları yer almakta; yapılan aydınlatma 

ile seyirciye ulaştırılmaktadır. Yönetmen izleyicinin mekân üzerinde bilgi sahibi 

olmasını istemiş yaptığı bu genel aydınlatmayla hiçbir detayı saklamamıştır. Örneğin 

masa üzerinde bulunan satranç takımı, çerçevenin sağında yer alan biblolar, düzenli 

bir tezgâh aynı zamanda bize karakter hakkında ipuçları vermektedirAynı zamanda 

pencereden içeri süzülmesine izin verilen gün ışığı bize zaman dilimi hakkında da 

bilgi vermektedir.. Karakter ile birlikte mekân, sahnenin sağına yerleştirilmiş bir 

anahtar ışık ve sahnenin soluna yerleştirilmiş bir dolgu ışığı ile aydınlatılmıştır. 

Pencereden gelen ışık kontur görevi yapmıştır. Düşük yoğunlukta aydınlatılan bu 

mekânda bulunan nesneler üzerinde aydınlık-karanlık bölgeler oluşmuş bu da 

yumuşak bir kontur etki yaratmıştır.  

 



99 
 

 

 

Şekil 25. Se7en Dedektif Somerset 

Karakterimizin bir polis olduğuna dair kanıtlar sunan bu planda (Şekil 25) 

nesneler sahnenin sol tarafından; kamera yüksekliğinin aksine nesnelerin 

bulundukları yükseklik göz önünde bulundurularak yerleştirilmiş bir anahtar ışık ile 

bölgesel aydınlatma yapılmıştır. Komindin üzerinde yerleştirilen nesnelerin soldan 

sağa doğru değişen önem sırasına göre ışıklandırmanın şiddeti de değişmektedir. Sol 

tarafta bulunan mendil bu yüzden daha aydınlık iken diğer nesneler daha az ışık 

almıştır. Sahnenin sol tarafına yerleştirilmiş düşük yoğunluklu bir kontur ışık denge 

sağlayarak yumuşak kontrast bir etki yaratmış; oluşan- ışık gölge yoğunluğu ile 

nesnelerin hem şekilleri hem de dokuları ortaya çıkarılmıştır. Çerçevede bulunan ve 

ilgi merkezinin değişimine yardımcı olan Dedektif Somerset’in eli de karanlıkta 

bırakılmadan izleyicinin görebileceği miktarda aydınlatılmıştır. 

 

Şekil 26. Se7en Dedektif Mills Yakın Planı 

Filmin bir diğer kahramanı olan Dedektif Mills’ın seyirciyle buluştuğu bu 

planda (Şekil 26) karakter sahnenin sağ tarafına yerleştirilen anahtar ışıkla ¾’lük bir 

cephe ışığı, sahnenin sol tarafında yer alan; anahtar ışığa oranla daha az yoğunluğa 
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sahip bir dolgu ışığı ve karakterin arkasından gelen ¾’lük bir kontur ışık ile 

aydınlatılmıştır. Bu sahne tipik bir üç yönden aydınlatma örneği sergilemekte olup 

karaktere derinlik katarak arka plandan ayrılmasını sağlamıştır. Oyuncunun 

bulunduğu koridorun tamamına dağınık aydınlatma hakimdir. 

 

                        Şekil 27. Se7en Dedektif Somerset’in Yatak Odası 

Dedektif Somerset’i uykuya dalmadan hemen önce düşüncelere dalmış bir 

halde gördüğümüz bu planda (Şekil 27) özel bir teknik ve aynı zamanda genel bir 

ışıklandırma ilkesi olan; oyuncunun çerçeve içerisinde görülen bir lamba tarafından 

aydınlatılıyormuş algısı uyandıran ve lambayı “taşımak” ( Brown, 2010: 56) diye 

adlandırılan bir teknik kullanılmıştır. 

 Karakterin aydınlatılması için sahnenin sol tarafında yerleştirilen ve gece 

lambası hissi uyandıran yumuşak bir anahtar ışık  kullanılmıştır. Sahnenin sol 

tarafında  yerleştirilen ve sağ taraftakine  göre daha küçük olan lambadan geliyormuş 

hissi uyandıran  yine düşük yoğunluklu bir dolgu ışığı kullanılmıştır.  

Diğer yandan duvardan yansıyan ışık, bir nevi kontur ışık görevi görse de 

yeterli etkiye sahip değildir. Yatağın ger kalan bölümü sahnenin sol tarafına  

yerleştirilmiş ve kamera yüksekliğine sahip bir başka ışık kaynağı ile aydınlatılarak 

mekanın geri kalanı hakkında bilgi vermektedir. Yatağın dışında mekana ait diğer 

unsurlar karanlıkta bırakılarak ilgi yatakta bulunan Dedektif Somerset’e 

yönlendirilmiştir. 
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      Şekil 28. Se7en Dedektif Mills’in yatak odası 

Jenerikten hemen sonra Dedektif Mills’ın yatak odasını içeren ilk sahneye ait 

bu planda (Şekil 28) pencereden içeri sızan gün ışığı yönlü bir ışık kaynağı 

oluşturmuştur. Bu yönlü ışık aynı zamanda Dedektif Mills’ın üzerinde bir kontur 

etkisi yaratmıştır. Oluşan gölgeleri ortadan kaldırmak için yerleştirilen düşük 

yoğunluklu bir ışık kaynağı ile sahnenin sol tarafı aydınlatılarak ortam ışığı elde 

edilmiştir. 

 Yatakta uyuyan Dedektif Mills’in karısını da aydınlatan bu yönlü ışık 

oyuncunun yüzünde derin gölgelere neden olmuştur. Pencerenin aydınlattığı yerlerin 

dışında kalan bölgeler ise karanlıktır.  

 

Şekil 29. Se7en Cinayet Mahalli 

Dedektif Somerset ve Dedektif Mills’ın 7 günah üzerine işlenen ilk cinayetin 

olay yerinde yaptıkları araştırmayı içeren sahneden alınmış bu planda, (Şekil 29) 

yere konumlandırılmış düşük yoğunluklu bir anahtar ışık Dedektif Somerset’in sağ 

tarafını aydınlatırken oyuncunun göz seviyesinde konumlandırılmış bir başka düşük 
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yoğunluklu ışık kaynağı ile yüzü aydınlatılmıştır. Böylece izleyicinin gözü 

mekândan ayrılarak, Dedektif Somerset’in endişe dolu bakışına yöneltilmiştir. 

Dolgu ışığı kullanılmamıştır bu yüzden Dedektif Somerset’in sol tarafı 

tamamen karanlıkta kalmıştır. Dedektif Somerset’in hemen arkasında yer alan 

Dedektif Mills’ın elinde tuttuğu el lambası, bir kontur ışık görevi görmüştür. 

Dedektif Mills’in elinde tuttuğu fener aynı zamanda bir fon ışığı gibi duvarı 

aydınlatmıştır. Çerçevenin geri kalanı tamamen karanlıkta bırakılmıştır. 

 

Şekil 30. Se7en Cinayet Mahalli 

Cinayet mahallindeki ayrıntılardan birini içeren bu planda (Şekil 30) Dedektif 

Somerset’in elinde bulunan el feneri güçlü bir yönlü ışık kaynağı görevi 

yapmaktadır. Cepheden düz ışıklandırılan nesnelerin birbirleriyle olan ilişkileri, 

şekilleri ve dokuları ortaya çıkarılmıştır. El fenerinin aydınlattığı alanın dışında kalan 

yerler tamamen karanlıktadır. İlgi spagetti soslarına yönlendirilmiştir. 

 Çerçevenin geri kalanı tamamen karanlıkta bırakılmıştır. Bu sahnede dolgu 

ve kontur ışık kullanılmamıştır. Yönetmen burada dramatik bir etkinin aksine 

izleyiciyi, cinayet mahallindeki anlık ve çıplak gerçeklerle yüz yüze bırakmak için 

dolgu ve kontur ışık kullanmamıştır. 
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        Şekil 31. Se7en Adli tıp  

Dedektiflerin olay yerinden ayrıldıktan sonra adli tıpta ceset hakkında bilgi 

aldıkları sahneden seçilen bu planda (Şekil 31) yukarıdan yapılan tek bir anahtar ışık 

kaynağı ile mekân aydınlatılmıştır.   

Yönsüz genel bir dolgu ışığı ile ortam aydınlatması sağlanmıştır. Mekâna ait 

tüm bilgiler ve mekânın karakterlerle olan ilişkisi, net olarak yer almaktadır. Sahneye 

genel dolgu ışığı hâkimdir.  

 

Şekil 32. Se7en Son plan 

Sekansın son sahnesinden alınan bu planda (Şekil 32) çerçevenin solundaki 

Dedektif Somerst’e, çerçevenin sağına, yukarıya konumlandırılmış düşük yoğunluklu 

bir ışık kaynağı ile ¾’lük cephe aydınlatması yapılmıştır. Dedektif Somerst’in hemen 

yanındaki kapıdan süzülen ışık kontur etkisi yaratmıştır. Kapıdan sızan ışık aynı 

zamanda Dedektif Somerst’in yaslandığı dolabı bir fon ışığı etkisi oluşturarak 

aydınlatmaktadır. Dolabın geri kalan kısmı ise bütünlüğü ortaya çıkarmak için düşük 

yoğunluklu bir fon ışığı ile aydınlatılmıştır. Çerçevenin merkezinde bir masada 

oturan yüzbaşının bulunduğu bölüm, Dedektif Somerset ve Detektif Mills’ın 
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bulundukları bölüme oranla daha yüksek yüksek yoğunluklu bir aydınlatma düzenine 

sahiptir.  

Yüzbaşının bulunduğu kısım derin ışık-gölge yoğunluğuna sahip değildir. 

Burada da yine lambayı “taşıma” tekniği ile yüzbaşının yüzü masanın hemen solunda 

bulunan lambayla aydınlanıyormuş hissi uyandırılmıştır. Masanın solunda bulunan 

dolaplar da yine düşük yoğunluklu bir fon ışığı ile aydınlatılmıştır. Çerçevenin 

merkezinin, diğer kısımlara oranla daha genel bir aydınlatmaya sahip olması ilgiyi 

yüzbaşı üzerinde yoğunlaştırma isteğidir. Çünkü bu planda ilgi merkezi yüzbaşıdır. 

Yüzbaşının bulunduğu masanın üzeri, masa lambasıyla aydınlatılmıştır. 

 Çerçevenin sağında bulunan Dedektif Mills ise tüm hatlarını ortaya çıkaracak 

şekilde sadece tek bir anahtar ışık ile aydınlatılmıştır. 

 Pencereden içeri giren sert gün ışığı, bir dağıtıcı işlevi gören şerit perde 

sayesinde parçalanarak odaya girmekte; bu da ışıkta yumuşak lekeler oluşturmaya 

yardımcı olmaktadır. 

3.2.3.1.2. Aydınlatma İle Sağlanan Psikolojik, Estetik ve Dramatik 

Anlamlar. 

 

 

Şekil 33. Se7en Cinayet 

Dedektif Somerset’in sıradan bir cinayet vakasını çözmek için gittiği olay 

yerini içeren sahneden alınan bu plan (Şekil 33) bize hilenin, sahtekârlığın ve 

cinayetin sıradanlaştığı karanlık bir dünyanın kapılarını açmaktadır.  
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 Kara filmlerin özgün yapısını yansıtan ve bu filmin geneline hâkim olan 

düşük yoğunluklu aydınlatma ve ışık-gölge oyunları bu planda güçlü olarak 

kullanılmıştır. Mekanın tamamına hakim olan loş aydınlatma ile gergin, boğucu, 

ürkütücü ve kötümser bir hava yaratılarak olayların nasıl bir dünyada geçeceğinin 

ipuçlarını verilmiştir.  

Titizlikle düzenlenmiş olan aydınlatma anlatıya yoğun bir katkı sağlamıştır. 

Mekânın, zamanın, ölenin kimliğinin hiçbir önemi yoktur ve bu yüzden tüm detaylar 

karanlıkta bırakılmıştır.  

 

 

Şekil 34. Se7en Olay Yeri 

Yedi ölümcül günah üzerine işlenen ilk cinayetin olay yerine gelen Dedektif 

Somerset ve Dedektif Mills ve onlara eşlik eden polis memurunu içeren bu planda 

(Şekil 34) yönetmen, her ne kadar film boyunca olayların geçtiği şehir, olayların 

geçtiği zaman dilimi gibi buna benzer bir çok sorunun net cevabını vermese de 

bilmemiz gerek tek şeyin kapalı gökyüzü, yağan yağmuru, kaybolan detayları, koyu 

tonlarıyla burasının kara filmlerin o bilindik duygusuz, umursamaz yalnız, suçun kol 

gezdiği dünyası olduğudur. Bu dağınık tüm detayları gizleyen gün ışığı karanlık şehir 

görüntüsüyle birleşir.  
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Şekil 35. Se7en Cinayet Mahalli 

Dedektif Somerset ve Dedektif Mills “Oburluk” üzerine işlenen cinayetin 

olay yerindedirler. (Şekil 35) Dedektifler için bu sıradan bir cinayet vakasıdır. 

Filmde gördüğümüz ilk cinayetin işlendiği mekâna (Şekil 33) ait aydınlatma 

özellikleri bu sahnede de kendini göstermektedir. Bir farkla; evin tamamı karanlıkta 

bırakılmıştır. Hiçbir yerden güneş almayan,  tüm detayların saklanmasıyla 

oluşturulan gizem, olaya duyulan ilgiyi ve merakı üst seviyeye çıkarırken, 

gözümüzün görmediği karanlık yerlerin bizi her an bir tehlikeye maruz bırakacağı 

korkusu gerilimi en üst seviyeye çıkartmıştır. İzleyiciye rehberlik eden dedektiflerin 

ellerinde tuttukları fenerdir.  Yönetmenin sunduğu bilgiler, dedektiflerin el feneri 

yardımıyla gördüğü kadardır. Ne eksik ne fazla. Dedektif Mills’in odaya girmeden 

önce el feneriyle raftaki yiyecekleri aydınlatan hareketi, (Şekil 35) her ne kadar  

bizlere tesadüf gibi gelse de sekans sonunda tüm bilgilerine ulaştığımız bu cinayet 

vakasının ilk ipucunu vermek için, yönetmen tarafından ustaca düzenlendiği 

görülmektedir.  

 
 
 
 
 



107 
 

 

 

Şekil 36. Se7en İlk Cinayet                  Şekil 37. Se7en İlk Cinayet 

 

        Şekil 378. Se7en İlk Cinayet                                      Şekil 39. Se7en İlk Cinayet 

Yönetmen, bu planlarda (Şekil 36, 37, 38, 39) detayların dikkaten kaçacağı, 

önemsizleşeceği düşük yoğunluklu da olsa genel bir aydınlatmadan titizlikle 

kaçındığı görülmektedir. O, izleyiciyi, göze rehberlik eden el feneri yardımıyla 

cinayet mahallinde dolaştırmaya devam ederken; yavaş yavaş nelere dikkat etmemiz 

gerektiğinin altını çizmektedir.  

Dedektifler, odanın içinde dolaştıkça el fenerinin ışığıyla aydınlanan her 

nesneyle birlikte mekân ve olay hakkında bilgimiz artmaktadır. Burada 

aydınlatmanın temel görevi sadece nesnelerin şekillerini ortaya çıkarmak, gözü 

yönlendirmek; onların bu karanlık atmosferde mekân ile ilişkisini göstermektir.   
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Şekil 40. Se7en İlk Cinayet   Şekil 41. Se7en İlk Cinayet 

 

Şekil 42. Se7en   İlk Cinayet   Şekil 43. Se7en İlk Cinayet 

Sahnenin sonunda cesedin maruz kaldığı şiddet (Şekil 40, 43) ve cinayete ait 

ipuçları ( Şekil 41, 42)  ile birlikte seyircinin yaşadığı gerilim en üst seviyeye 

çıkmıştır. Çünkü aydınlatma yardımıyla yaratılan bu karanlık ve kasvetli mekân 

kademeli olarak artık hiç kimsenin içinde bulunmak istemeyeceği kadar korkutucu 

hale gelmiştir. 

 

 

Şekil 44. Se7en Çarpıcı Son 

Sahnenin finalinde el feneri yardımıyla çok yakından yapılan bu 

ışıklandırmanın  (Şekil 44) genel aydınlatmanın çok ötesinde; seyirciyi, cesedin acı 
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çekmiş yüzüyle hiç beklemediği bir anda baş başa bırakarak, çıplak gerçekliğin 

yarattığı gerilimi üst seviyeye taşımaktır. El feneri yardımıyla yapılan bölgesel 

aydınlatmanın öncelikli amacı; tüm nesneleri görünür kılmaktır. İkinci olarak 

yukarıda geçen planların tümünde mekâna hâkim olan çok düşük seviyedeki ortam 

ışığı nesnelerin fondan ayrılmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir; zira 

karanlıkla kaybolan nesneleri algılamak zorlaşacak, bu durumda da istenilen 

bilgilerin izleyici tarafından doğru algılanması tehlikeye düşecektir. Karanlıkta 

detayları aydınlatan el feneri, cinayeti çözmeye çalışan, iz sürücü  dedektifin 

varlığını vurgulamaktadır. 

3.2.3.2. Beşinci Sekans (Doruk Noktası) 

Beşinci sekans dedektiflerimizin işlenen cinayetler üzerine beyin fırtınası 

yaptıkları karakol sahnesi ile başlamaktadır. Zanlının,  cinayetleri kitaplardan ilham 

alarak işlediğini düşünen dedektiflerin bazı ipuçlarına ulaşmak için  kütüphaneye 

gittikleri sahne ile devam eden sekans, kahramanlarımızın  bir FBI ajanının 

yardımına başvurdukları pizzacı ve berber sahnesi ile ilerlerken; dedektiflerin 

zanlının yaşadığı evi bulduktan sonra girdikleri silahlı çatışmanın hemen ardından 

takip sahnesiyle doruğa ulaşır. Sekans zanlının dünyasının kapılarını izleyiciye açan 

ev sahnesiyle sonlanır. 

3.2.3.2.1. Sahneyi Şekillendiren Aydınlatmanın Temel Unsurları ve 

Nitelikleri 

 

 

Şekil 45. Se7en Dedektif Somerset Yakın Plan 
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Sekansın ilk sahnesinden alınan bu planda (şekil 45) mekânın geneline 

dağınık ortam ışığı hâkimdir. Oyuncu iki yanında bulunan masaların üstleri, lambalar 

yardımıyla güçlü bir şekilde aydınlatılmıştır. Çerçevenin sol tarafına yerleştirilen bir 

anahtar ışık ile oyuncunun yüzüne ¾’lük bir cephe aydınlatması yapılmıştır. 

Çerçevenin sağ tarafına yerleştirilen bir dolgu ışı ile oluşan gölgeler yumuşatılmıştır. 

Sağ tarafta yer alan masa lambası oyuncunun sağ kolunu ve omuzunu güçlü bir 

şekilde aydınlatarak bir yan ışık görevi görmüştür. Oyuncunun bulunduğu bölgesel 

aydınlatma, mekânın geneline oranla daha yüksek yoğunluğa sahip olduğu için 

oyuncu, mekandan ayrılarak derinlik kazanmıştır. Oyuncunun ayakları ve masaların 

alt bölümleri ise karanlıkta kalmıştır.  

 

 

Şekil 46. Se7en Dedektif Mills Yakın Plan 

Kütüphane sahnesinden alınan bu planda (Şekil 46) oyuncu, tipik “üç 

noktadan aydınlatma” tekniği kullanılarak ışıklandırılmıştır.  Anahtar ışık kameranın 

bulunduğu konumun tam tam tersi yönde yerleştirilerek oyuncunun kameraya bakan 

tarafında leke ve gölgeler oluşturularak derinlik arttırılmıştır. Sağ taraftan verilen 

dolgu ışığı derin gölgeleri yumuşatırken, kontur ışıkla birlikte, arka plana hakim olan 

düşük yoğunluklu ortam ışığı oyuncuyu fondan ayırmıştır. Masa lambaları, masa 

üstünü yoğun bir şekilde aydınlatmaktadır. Masanın ön tarafı ve diğer sandalyeler 

karanlıkta bırakılmıştır. 
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                                          Şekil 47. Se7en Katille Karşılaşma 

Dedektiflerin zanlı ile ilk karşılaştıkları sahneden alınan bu planda (Şekil 47) 

koridor boyunca tavanda yer alan lambalar ile genel bir aydınlatma sağlanırken, sol 

taraftaki pencerelerden içeri giren gün ışığı koridor boyunca tüm duvarı 

aydınlatmıştır. Aydınlatmanın şiddeti kameranın bulunduğu konumdan oyuncunun 

bulunduğu yere kadar kademeli olarak artmıştır. Pencerelerden duvara yansıyan gün 

ışığı, köşeleri, girinti ve çıkıntıları, uzayıp giden su boruları ile duvardaki tüm 

dokuyu ortaya çıkarmıştır. Koridorun hemen başında bulunan oyuncunun arkasında 

yer alan pencere kontur ışık görevi görmüştür. Oyuncunun bulunduğu bölüm dışında 

ortama düşük yoğunluklu ortam ışığı hâkimdir. 

 

 

Şekil 48. Se7en Katilin Dünyası 
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Zanlının dünyasına tanıklık ettiğimiz sahnenin başından alınan bu planda 

(Şekil 48) Detektif Mills’ın başı ve omuzları, yukarı yerleştirilen bir spot ışığı ile 

üstten aydınlatılırken, sahnenin solundan gelen düşük yoğunluklu ışık kaynağı 

oyuncunun sol tarafını yumuşak bir şekilde fondan ayırmıştır. Sağ taraftan vuran 

güçlü yan ışık oyuncunun yüzünün bir kısmını aydınlatırken diğer kısmını karanlıkta 

bırakmıştır. Dedektif Mills’in yüzünün sol tarafında oluşan sert ve derin gölgeler 

yoğun bir derinlik oluşturmuştur. Dairenin kırmızı kapısı ise düşük yoğunluk bir fon 

ışığı ile aydınlatılmıştır. Arka plana, derinlik oluşturan şekilde düşük yoğunluklu 

ortam ışığı hâkimdir.    

 

Şekil 49. Se7en Deliller 

Katilin evini içeren sahneden alınan bu planda (Şekil 49) Dedektif 

Somerset’in  iki yanı; sol tarafı pencereden yönlendirilen bir ışık kaynağı, sağ tarafı 

ise masa lambası yardımıyla  yüksek yoğunlukla  aydınlatılmış; bu aydınlatma 

yüzünün orta bölümünde derin bir gölge oluşturmuştur. Oyuncunun arkasında yer 

alan gece lambası hem bir fon ışığı görevi yaparken aynı zamanda  oyuncu arkasına 

belirgin bir kontur ışık etkisi sağlamamaktadır. Sağ alt köşeye yerleştirilmiş 

dağıtılmış ışık kaynağı ön planda bulunan kitaplarla birlikte oyuncunun sağında 

bulunan masayı aydınlatmıştır. Masanın üzerinde yer alan nesneler yine masa 

lamlaları sayesinde ışıklandırılmıştır. Mekanın tamamına düşük yoğunluklu ışık 

hakimdir. 
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Şekil 50. Se7en Soruşturma 

“Şehvet” üzerine işlenen dördüncü cinayetin yer aldığı sahneden alınan bu 

planda (Şekil 50) oyuncular, tam karşıdan cephe ışığı ile aydınlatılmıştır. Ortama 

hâkim olan düşün yoğunluklu aydınlatmaya oranla oyuncular daha yoğun ışık 

almıştır. Her iki oyuncuya ayrı ayrı tepe ışığı yapılmıştır. Bu planda belirgin bir 

dolgu ışığı ve kontur ışık yoktur. Çerçevenin sağ tarafı mekânın geneline 

bakıldığında belirgin bir şekilde aydınlatılmıştır. Duvarların belli kısımları ise 

floresanla ışıklandırılmıştır. 

 

 

Şekil 51. Se7en Dedktif Mills Yakın Plan 

Dedektif Mills’in yatak odasının içeren bu planda (Şekil 51) odanın sağ tarafı 

sol tarafa oranla daha yüksek yoğunlukta ışığa sahiptir. Koridordan gelen sert ışık 

oyuncunun sağ tarafını güçlü bir şekilde aydınlatırken vücut hatlarını da ortaya 
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çıkarmıştır. Aynı zamanda oyuncunun yüzünün sol tarafı, sağ tarafına oranla daha 

aydınlıktır.  

Oyuncunun yüzün sağ tarafında oluşan gölgeler için çok düşük bir 

yoğunlukta ışık almaktadır. Oyuncunun sağ tarafı sol taraftan gelen ışığın 

yoğunluğuna göre daha az şiddete sahip bir yan ışıkla sol tarafı gibi sadece hatları 

ortaya çıkaracak şekilde aydınlatılmıştır ve bu ışık kaynağı sağ taraftan gelen ışık 

kaynağına göre daha aşağı bir seviyeye konumlandırılmıştır. 

 İki yandan yapılan aydınlatma sonucu oyuncunun orta kısımları yüzü de 

dâhil gölgede bırakılmıştır. Yandaki ışık kaynakları aynı zamanda mekânda bulunan 

nesneler üzerinde bir sıyıran ışık etkisi yaratmış özellikle sağ tarafta yer alan 

giysilerin dokusunu ortaya çıkarmıştır. Oyuncunun sol tarafında yer alan arka 

kısımlara düşük yoğunluklu ortam ışığı hâkimdir. 

 

 

Şekil 52. Se7en Dedektif Somerset Yakın Plan 

Bu sekansın son sahnesine ait planda (Şekil 52)  Dedektif Somerset’in ilk 

sahnesinde gördüğümüz evine ait ortam ışığı bu sahnede devamlılığı korumuştur. 

Oyuncu bu sahnede yüzün sağ tarafı karanlıkta kalacak şekilde güçlü bir yan ışıkla 

aydınlatılmıştır. Bu planda kontur ve dolgu ışığı kullanılmamıştır. 

 Oyuncunun sağ tarafında yer alan ayaklı lamba duvarı aydınlatarak 

oyuncunun fondan ayrılmasına yardımcı olmuştur. Oyuncunun bulunduğu bölüm 

daha arka planda yer alan mutfağa göre daha yüksek yoğunlukta bir ışığa sahiptir. 

Mutfak tezgâha yerleştirilen düşük yoğunluklu ışık kaynakları bölgesel aydınlatma 
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yaparak, oyuncunun bulunduğu kısmı mutfaktan ayırarak yumuşak bir derinlik 

oluşturmuştur. Bu sekansta dikkat edilecek nokta oyuncuları tek içeren planların 

çoğunluğunda 3 noktadan aydınlatma yerine ağırlıklı olarak yandan aydınlatma 

yapılarak oyuncuların yüzlerinde derin gölgeler oluşturulmuştur. Bu da dramatik 

etkiyi arttırmıştır. 

3.2.3.2.2. Aydınlatma ile sağlanan psikolojik, estetik ve dramatik 

anlamlar. 

 

Şekil 53. Se7en Karakol 

Sekansın hemen başından alınan bu planda (Şekil 53)  yönetmen, karanlık 

noir dünyasının gölgelerle kaplı mekânlarının aksine ışıl ışıl aydınlatılmış bu karakol 

binası ile izleyiciyi, filmin tekinsiz, ışıksız, güvensiz, tehlikelerle dolu atmosferinden 

çıkarıp, güvenli bir durakta az da olsa soluklanmasına izin vermiştir. Bu sahne filmin 

geneline yayılan düşük ışıkla kıyaslandığında yüksek yoğunluğa sahip olmakla 

birlikte suçlularla kanun koruyucuların dünyasını keskin bir ayrımla ortaya 

çıkarmıştır.     

 

 

       Şekil 54. Se7en Katilin Dünyası               Şekil 55. Se7en Katilin Dünyası 
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Katilin dünyasına ayak bastığımız; en önemli sahnesinden alınan bu planlar 

(Şekil 54 ve Şekil 55) izleyiciye, katilin yarattığı tiksindirici, boğucu, karanlık suç 

mahallileri ile benzerlik gösteren kendi dünyasının kapılarını açmaktadır. İlk 

sekansta olduğu gibi burada da yine el fenerleri yardımıyla mekânda yolumuzu 

bulmaya, delilleri toplamaya ve katili tanımaya çalışıyoruz. Yönetmen, cinayetlerin 

işlenişini göstermediği izleyiciye bu sahnede olduğu gibi dedektiflerin cinayet 

mahallinden beklediği kadarını öğretmektedir.  

               Şekil 56. Seven Katilin Dünyası                   Şekil 57. Se7en Katilin Dünyası 

  

              Şekil 58. Se7en Katilin Dünyası              Şekil 59. Se7en Katilin Dünyası 

         Şekil 60. Se7en Katilin Dünyası                         Şekil 61. Se7en Katilin Dünyası 

Kırmızı ledlerle ışıklandırılmış haç, (Şekil 56) akıl almaz derecede vahşi 

cinayetler işleyen katilin hiçbir taviz vermeden izinde yürüdüğü inancına vurgu 

yapmaktadır. Dedektiflerin ellerinde bulunan fenerler, “Oburluk” üzerine işlenen ilk 
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cinayeti içeren sahnede olduğu gibi izleyiciye katil hakında gerilimin dozunun yavaş 

yavaş arttığı arttırarak yavaş ve bilgi vermektedir. Dedektifler, evin içerisinde 

ilerlerken (Şekil 57, 58, 59, 60, 61) izleyici de katilin karanlık, insanlıktan uzak, 

yabani, sağlıksız, gölgeli, karanlık ve sadist tarafına şahitlik etmektedir. Tüm 

nesneler salt şekilleriyle ortaya çıkarken mekân içerisinde uzamla ilişkileri de 

vurgulanmaktadır. Dedektiflerin rehberliğinde gösterilen her detayla birlikte katilin 

inancından beslenen kirli duyguları da gün yüzüne çıkmaktadır. Sahnenin geneline 

hâkim olan aydınlatma, klostrofobik tehditkâr bir atmosferin, kötümserliğin, en üst 

seviyede kaygının, ısrarla tekrarlanan güvensizliğin, yenilginin, tuzaklarla dolu 

gerçekliğin altını çizerek stilize edilmiş noir karakteristiğini sunmaktadır.  

 

 

 

Şekil 62 Se7en Kibir 

Sekansın en çarpıcı bu planında (Şekil 62) yönetmen, katilin yaratmış olduğu 

ve izleyicinin artık kanıksadığı o boğucu, tiksindirici ve karanlık cinayet 

mahallerinin aksine bir atmosfer yaratmıştır. İzleyici, karakol sahnesinde olduğu gibi 

güven hissi veren, her şeyin tüm çıplaklığı ile belirginleştiği, mutlu ve huzurlu bir 

yaşama işaret eden bu ışıklı ve aydınlık dünyada işlenen bir cinayetle baş başa 

bırakılarak şok edilmiştir. Filmin genelinde izleyicinin kafasında oluşan, “Cinayetler 

bu karanlık dünyanın meyveleridir” tezi bu sahne ile sarsılmaktadır. Bu mekanın 

tamamına hakim yüksek yoğunluklu aydınlatma katilden izleyiciye şu mesajı 

ulaştırmaktadır: “Hiç kimse güvende değil”   
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3.2.3.3.  Son Sekans (Final) 

Sekans dedektiflerin karakol binasına girdikten sonra katilin teslim olmasıyla 

başlar. Yapılan sorgunun ardından geriye kalan iki cinayete ait cesetleri bulmak için 

katille beraber çıkılan yolculukla devam eden sekans, Dedektif Mills’in  katil Doe’yi 

başından vurmasıyla birlikte sekizinci günah üzerine  (Öfke) işlenen son cinayet ile 

film son bulur. 

3.2.3.3.1 Sahneyi Şekillendiren Aydınlatmanın Temel Unsurları ve 

Nitelikleri 

 

Şekil 63. Se7en Katille Yüzleşme 

Katil Doe’nun teslim olduğu sahneden alınan bu planda (şekil 63) oyuncunun 

yüzü sol üst açıya yerleştirilen bir ışık kaynağı ile yüzünün sağ tarafı ise alt açıya 

yerleştirilen yan ışıklarla aydınlatılmıştır. Yüzün orta kısmı gölgede kalmıştır. 

Mekanın geneline yüksek yoğunluklu gün ışığı hakimdir. Bu planda oyuncuya üç 

noktadan aydınlatma yapılmadığı görülmektedir. 

 Aydınlatma tekniği daha çok oyuncunun yüz ifadelerini ortaya çıkaracak 

şekilde bölgesel olarak uygulanmıştır.  Oyuncunun omuzları yandan gelen ışıklarla 

belirginleşerek fondan ayrılmıştır.  
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Şekil 64. Se7en Katille Pazarlık 

Bu planda (şekil 64) çerçevenin ortasında yer alan dedektiflerin bulunduğu 

konum, aynı zamanda ilgi merkezi olarak; oturan oyuncuların bulunduğu yere göre 

bölgesel olarakdaha yüksek yoğunlukta aydınlatılmıştır. Oturan oyuncular, düşük 

yoğunluklu ışıkla aydınlatılırken bu sayede izleyicinin ilgi merkezine yoğunlaşması 

sağlanmıştır. Dedktif Somerset ve Dedektif Mills sol taraftan yapılan yüksek seviyeli 

anahtar ışık yardımıyla genel aydınlatma uygulanmıştır. Bu ışık aynı zamanda sol 

tarafta oturan oyuncunun omuzlarını belirginleştirerek fondan ayırarak bir çerçeve 

ışığı etkisi yaratmıştır. Mekanın geneline ise düşük yoğunluklu ortam ışığı hakimdir. 

Kontur ve dolgu ışığı yapılmamıştır.. Bu sahnede (Şekil 64) önemli olan katilin 

isteklerine cevap veren dedektiflerin reaksiyonlarıdır. Her hareketin, her mimiğin, 

duruşun büyük önemi vardır. Buradan hareketleı düşük yoğunluklu, derin gölgelerin 

yer aldığı dramatik aydınlatmanın tüm bu detayları gizleyeceği riskine karşı 

yönetmen, tüm detayların belirgin olduğu bir genel aydınlatmayı tercih etmiştir 

 
 
  

   

Şekil 65. Se7en  Dedektif Mills Yakın plan   Şekil 66. Se7en Katil Doe Yakın Plan 

 

 

 

                                    Şekil 67. Se7en Dedektif Somerset Yakın Plan 
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Sahnenin, aydınlatma tekniği açısından şimdiye kadar incelenen sahnelerden 

farkı, bu planlarda (Şekil 65, 66, 67) gün ışığının doğal aydınlatma kaynağı olarak 

kullanılması ve daha çok bir yan aydınlatma unsuru olarak kullanılmasıdır. 

Oyuncuların gölgede kalan yüzleri ise, hala netlik kazanmayan yolculuğun yarattığı 

gerilime katkı sunmaktadır. 

3.2.3.3.2. Aydınlatma ile Sağlanan Psikolojik, Estetik ve Dramatik 

anlamlar. 

               Şekil 68. Se7en Karakol -1      Şekil 69. Se7en Karakol-2 

Finale adım adım yaklaşırken boğucu, yağmur eksik olmayan, o tiksindirici 

koyu tonlarıyla her türlü belayı bünyesinde barındıran karanlık şehir atmosferinin 

yerini bir anda açık bir gökyüzü almaktadır. Dedektif Mill’s arabadan inip kafasını 

gökyüzüne kaldırarak; (Şekil 68)  “Her şeye rağmen hala umudun var”  mesajı 

verircesine gökyüzüne, yeni umutların simgesi parlak gün ışığına bakıyor. 

Yönetmen, karakterlerin karakol binasına yürüdükleri bu planda (Şekil 69) 

filmin geneline hâkim her ayrıntıyı gizleyen ve bizi karamsarlığa iten gölgeli ve 

karanlık atmosferin aksine yüksek yoğunluklu aydınlık gündüz sahnesiyle tüm 

detayların gizlenmeden tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacağını hissettirmektedir.   
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Şekil 70. Se7en Katil Doe 

 

Şekil 71. Se7en Final 

Nitekim bir sonraki planda izleyici, kimliği konusunda büyük bir merak 

içinde olduğu katil ile ilk kez karşı karşıya gelirken (Şekil 70)  sahnenin başında 

aydınlık gökyüzü ile izleyicide oluşturulan “her şeyin yavaş yavaş aydınlanacağı ” 

algısını destekler niteliktedir. Eğer yönetmen katilin kimliğini açık etiği sahne yerine 

gizemin sürdüğü düşük yoğunluklu aydınlatmaya sahip planlar kullanmaya devam 

etmiş olsaydı bu iki sahnenin (Şekil 68, 69) izleyici üzerinde yarattığı algının ortadan 

kalkacak, film boyunca aydınlatma yardımıyla seyircinin psikolojisi üzerinde 

yaratılmak istenilen etki altüst olacak ve seyircinin ilgisi yok olacaktı. Bu sahneden 

itibaren (Şekil 68) filme hakim olan gün ışığı karanlığın ve gölgenin sakladığı tüm 

detayları ortaya çıkararak yolumuzu aydınlatacaktır. Ve aynı zamanda hiç 

beklemediğimiz gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkararak (Şekil 71) bizi 

şaşırtmaya devam edecektir.  
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SONUÇ 

Bir görüntünün sağladı etki büyük oranda ışığın yönlendirilmesiyle elde 

edilir. Sinema yapımlarında ışığın temelinde  her ne kadar aksiyonu görünür kılmak 

yatsa da aydınlatma bundan daha fazlasıdır. Aydınlatma ile mizansen içerisnde 

oluşturulan daha aydınlık yahut daha karanlık alanlar her çekimde tüm 

kompozisyonun oluşturulmasına öncülük ederken; istenilen objelere veya hareketlere 

dikkat edilmesine rehberlik eder. Dikkatli bir aydınlatma, perdeye yansıyacak etkiyi 

yaratma da ve denetlemede etkilidir. Bu, ışığın güç, nitelik, açı ve dağılım alanlarını 

kontrol altında tutmakla mümkündür. Parlak bir şekilde ışıklandırılmış bir bölge 

dikkati önemli bir jeste çekerken, daha karanlık alanlar detayları gizleyerek izleyici 

üzerinde gerilim oluşturur. 

Kolayca kontrol edilebilen özelliğiyle ışık, dokuları ortaya çıkarır; 

aydınlatarak veya  karanlıkta bırakarak onları biçimlendirir; çerçevedeki uzaklık ve 

boyut izlenimlerini değiştirir, sağlamlık ve şekli vurgular; hava ve ruhsal durum 

yaratır;  günün saatini ve hava durumunu belirtir, konuyu çevresinden ayırır, çevresel 

çağrışımlar yaratabilir ve görsel devamlılık sağlar. 

Doğru yapılmış bir aydınlatma nensnelere anlam yükler ve onları dramatize 

eder. Bir çekim için düzenlenmiş ışık belirtilen objelerin dokusuna ve biçimine dair 

duyguları etkiler. Işık kontrol altında tutularak bir anda atmosferi tamamıyla ya da 

izleyiciye hissetirmeden gizemli bir şekilde değiştirilebilir.  

Diğer taraftan kötü bir  aydınlatma dikkati dağıtırken;  iki burun gölgesi veya 

siyah göz çukurları gibi çirkin ve itici bir etki bırakır. Bir nesnenin gölgesinin bir 

başka nesne üzerine düşmesiyle  konunun doğru bir şekilde görmesini önler. 

Yaratacağı uygunsuz hava sahnenin dramatik etkisini ortadan kaldırırken dekorların 

ve nesnelerin sahte ve itici görünmesinde neden olur. 

Bu çalışmada sinema yapımlarında mizansen öğesi olarak aydınlatmanın, 

kostüm, makyaj ve  dekor gibi  çekim içerisinde yarattığı anlam, oluşturduğu hava ve 

psikolojik etkiler  araştırılmıştır.  

Çalışmada sinema yapımlarında aydınlatma tekniğinin kullanımı noktasında 

incelenen  Yedi (Se7en) filmi ile  ışığın, yaratıcı çözümlemeler ile sahneyi nasıl 
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etkileyip güçlendirdiği, kompozisyon içerisindeki nesneneleri ve hareketin 

görünüşünü nasıl değiştirdiği ve atmosfer ve anlam yaratmadaki etkinliği ortaya 

konulmuştur.  

Aydınlatma tekniğinin resim sanatı içerisinde gelişimi göz önüne alındığında 

özellike Caravaggio ile başlayan ve Rembrandt ile doruk noktasına ulaşan ışık-gölge 

oyunlarının kompozisyona içerik ve anlam yönünden katkısı; incelenen filmdeki 

planlarla benzerlik göstermektedir. Caravvaggio’nun ‘Aziz Matta’ya Çağrı’, 

‘Meryemin Ölümü’, ‘Evliya Matheus’ tobloları incelendiğinde figürlerin maddesel 

yönlerinden ziyade ruhani boyutunu ön plana çıkaran sert- ışık gölge teknikleri, 

karanlıktan aydınlığa ulaşan figürler, karanlık bir fondan gelen tek bir ışık kaynağı, 

filmden alınan planlardaki (Şekil 24, Şekil 26, Şekil 27, şekil 28, Şekil 31, Şekil 32, 

Şekil 34, Şekil 44,şekil 45, şekil 46, Şekil 49, Şekil 50, şekil 51, Şekil 52, Şekil 62, 

şekil 63, şekil 64)  aydınlatma teknikleriyle uslub olarak benzeşmektedir.  

Dramtik ışık ve gölge oyunlarını keşfeden Rembrandt’ın açık koyu efektler 

yaratarak duygusal etkiyi ve derinliği olağan üstü arttırdığı Dr. Tulp’un Anatomi 

Dersi,Gece Bekçileri gibi tobloları incelendiğinde bu etkilerin,  filmin geneline 

uygulanan ve kara filmlere özgü loş aydınlatma tekniğiyle de benzerlik 

göstermektedir. Özellikle Rembrandt’ın büyük kısmını bazen belli köşeleri bilinçli 

olarak karanlıkta bıraktığı gibi filmde de güçlü kontrastlar ve daha keskin, karanlık 

gölgeler yaratılmıştır. Teknik, özellikle, Rembrandt’ın iç mekanlarda geçen 

konularına paralel olarak daha çok olayların geçtiği karanlık ve gizemli sahnelerin 

yer aldığı (Şekil 30, şekil 33, Şekil 35-43, Şekil54-61) iç mekânların geneline 

uygulanmıştır. Seçilen sekanslarda incelenen planlarda oyuncuların yüzlerinin, 

ifadelerinin ön plana çıkarıldığı aydınlık-karanlık düzenlemesi belirginleşen ışık-

gölge oyunları (Chiaroscuro), yaygın bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Filmde uygulanan aydınlatma teknikleri, sahnenin ışıklandırılmasının ötesinde farklı 

anlamlar yaratmak için kullanılmıştır. 

Filmin geneline hâkim olan karanlık bir dünyanın yarattığı gerilim, belirgin 

olmayan detaylar, karakterlerin sahip oldukları kararsızlıklar, işlenen suçların 

yarattığı merak ve diğer tüm detaylar yönetmen tarafından sahnelere uygulanan farklı 

aydınlatma teknikleri,  Rembrandt’ın şekillerin ayrıntısını veren saf ışıktan ziyade 
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karanlık ve rutubetli bir gölgeye düşen ve sonra sönen zavallı aydınlığıyla benzerlik 

göstermektedir. Özellikle hiçbir yerden güneş almayan sadece dedektiflerin ellerinde 

bulunan fenerlerle aydınlanan oda ve odanın içerisinde hikâyeye yön veren her detay 

gerilimi en üst seviyeye çıkaran benzersiz bir atmosfer yaratmıştır. Karanlıkta 

dolaşan fener ışığı izleyiciye rehberlik etmektedir. 

Yönetmenin, Yedi’de yarattığı atmosfere destek olan, çok koyu ve açık tonlar 

sahneyi ve hareketi ön plan çıkaran estetik bir uygulamadır. Aynı zamanda bu 

karanlık ve aydınlık tonlar, Rembrandt’ın şiirsel ve düşün dünyasının yarattığı 

nitelikleer gibi öykünün üzerinde ilerlediği yağmurlu, iç karartıcı noir dünyasına 

büyük katkı sunmaktadır. 

Sonuç olarak bu çalışma mizansenin önemli bir öğesi olarak aydınlatmanın 

özellikle noir dünyasının görsel dokusunda başlı başına bir katkı sunduğu, suça 

bulanmış metropol yaşamının umursamaz kasvetli havasına vurgu yapan loş 

aydınlatmalar ve bireyin kararsızlığı ve yabancılaşmasını gönderme yapan ışık –

gölgele oyunları ve dış dünyanın sınırlarını belirleyen yapan keskin kontrastların 

anlama sağladığı katkılar ortaya koymuştur. 
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