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Sinema, hareketli fotoğraf olarak doğmuĢtur. Sonraları sessiz tiyatroya 

dönüĢmüĢ ve nihayet kendi diline sahip olmuĢtur. Kendi diline sahip oldu olalı yaĢanan 

geliĢmeler, sinemanın kendi estetiği üzerinden yani sinematografisi üzerinden ele 

alınmıĢtır. Kameramansa, aynı zamanda makinist ve mühendis olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Kameraman kamera ve aksesuarlarını tasarlar, çekimini yapar, kendi banyosunda kendi 

formülüyle filmi yıkar ve projeksiyonu kullanarak gösterimini yapardı. Bugün de 

geçmiĢteki gibi ‗Biograph‘ ve sonradan açılan özel çekim Ģirketleri hariç bütün 

kameramanlar kendi ekipmanlarının sahibiydi ve çoğunlukla çektikleri eserin 

yapımcısıydılar. 

Sovyet Devrimi ve Hollywood‘un keĢfine kadar bu sistem böyle devam etmiĢtir. 

Hollywood‘dan sonra bile teknik olanakları geliĢtiren ve film çekimlerinde kullananlar 

da kameramanlardı. Yönetmen anlayıĢı, yirminci yüzyılın baĢlarında öykü yazarı ve 

oyuncuyu yönetmekten ibaret iken, kameranın nereye konulacağına, hangi açıdan neyi 

çekeceğine karar verenler sadece kameramanlardı. Yönetmen, özellikle Avrupa 

ülkelerinde 1940‘lardan sonra merkezi bir yönetici haline gelmiĢse de kameramanlar 

dijital devrime kadar ikinci adam olarak görülmeye devam etmiĢtir. Bunun baĢlıca 

sebebi sanat bilgisinin yanı sıra optik, ıĢık ve kimya bilgisinin onu diğer tüm 

departmanlardan ayırmıĢ olmasıdır. Örneğin laboratuvarların yaygınlaĢtığı 1930‘lara 

kadar her kamera üreticisinin kendi tankları vardı. Filmler, buralarda yapılan pozlamaya 

göre görüntü yönetmeni tarafından yıkanıp kurutulurdu. Çünkü o dönemin pozitif baskı 

makinasında pozlama düzeltmeye yarayan diyagramlar yoktu. Yapılan pozlama direkt 

olarak pozitife basılıyordu. Bu durum ise o dönemde kameramanı kritik bir departman 

haline getirmiĢtir. Zaman içerisinde görevleri, esere katkıları ve hatta unvanları değiĢse 
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de teknik bilgileri ve kameramanlıktan gelmiĢ olmaları bir kambur gibi kalmıĢtır. Bu 

durum birçok ülkede onların yaratıcı kimliğinin sorgulanmamasına neden olmuĢtur. 

Kameramanların sanatçı kiĢiliği göz ardı edilmiĢtir. Bu durum özellikle bu ülkelerde 

görüntü yönetmenlerinin kendilerini teknik ekip Ģefi olarak görmelerine neden 

olmuĢtur.  

Sinemada ilk telif hakkı sahipleri müzisyenlerdi, çünkü müzik sinemanın kendisinden 

çok daha eski ve organizasyon olarak dünya çapında oturmuĢtu. Yapılan çalıĢmada 

görüntü yönetmenliğinin zaman içinde değiĢimiyle sinematografinin evrimi koĢut 

olarak ele alınmıĢtır. Sinematografinin sorumluluğunu yüklenen görüntü yönetmeninin 

çalıĢtığı coğrafyaya göre koĢullarının farklılaĢtığı ve henüz meslek tanımının 

evrenselleĢmediği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Görüntü Yönetmeni, Sinematografi, telif, IĢıklandırma, seyircinin 

payı, algı, kompozisyon. 
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Cinema was born as a motion picture. Then it turned into a quiet theater. Then it 

got his own style. The developments that have taken place in its own style have been 

handled through cinema's own aesthetics, cinematography. The cameraman was also a 

machinist (the one who uses projector), film developer and engineer who construct 

things like filters, reflectors for different shooting experience. He would design the 

camera and its accessory, shoot, wash the film with his own formula in his bathroom, 

and show it using the projector which it was same camera at early stage of cinema. 

Biograph and subsequent private shooting companies, all cinematographers owned their 

own equipment and were mostly investors of the business they were doing. This system 

continued until the Soviet revolution and the discovery of Hollywood. Even after 

Hollywood, those who developed technical possibilities and used them for filming were 

also cinematographers. While the director's understanding consisted of directing the 

actor and being story writer at the beginning of the 20th century, it was only the 

cameramen who decided where to put the camera and what angle to shoot. Although the 

director became a central manager after the 1940s, the cameraman continued to be seen 

as the second director of the set until the digital revolution in cinematography. The main 

reason for this is besides art knowledge; The knowledge of optics, light and chemicals 

is that it distinguishes it from all other departments. For example, until the 1930s when 

laboratories became widespread, each camera manufacturer had its own tanks and films 

were washed and dried by the cinematographer. The knowledge of chemistry, physics 

of light and optics made the cinematographer unique and technical person. These 

technical abilities in time become hump in time as digital technology developed and 
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made it unbelievable easy compared to that time. This situation has caused their creative 

identity not to be questioned in many countries. The artistic personality of the 

cinematographer has been ignored. They are considered as technical chiefs of film crew 

in these countries. And many directors of photography is unaware or even happy with 

the title and situation. 

Cinematographers are the directors of visual perception in film. Yet they are not 

considered as photographer of film in many countries including Turkey. Musicians were 

the first copyright holders in Turkey because Music is much older than cinema itself 

and established worldwide as an organization. In the study, the evolution of 

cinematography with the change of cinematography over time has been discussed in 

parallel. It has been concluded that the conditions of the cinematographer, who bears the 

responsibility of cinematography, differ according to the geography he works in and 

that the definition of his profession has not yet become universal. 

Keywords: Cinematographer, Cinema, Director of photography, Visual perception, 

author, copyright. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 

Müzik, opera için ne ise, ışık da sinema için öyledir.” (Cecil B. DeMille) 

 

Teknolojinin değiĢimiyle çekim ekibinde yeni sanatçılar ve iĢçilerin doğduğunu, 

eskilerin yerini yenileriyle değiĢtirdiğini görmek mümkündür. Bu tezin amacı ise, bir 

görüntü yönetmeninin gözünden sinematografinin yüz yıldaki değiĢimini, yani 

kameramanlıktan hikâye anlatıcılığına geçiĢini ve hukuksal konumunu kapsamlı bir 

analizle sunmaktır. Tezin yazılı aĢaması bu konuyu bir çalıĢma olarak ele alacak ve 

tezin analitik bileĢenini oluĢturacaktır. Yusuf Aslanyürek tarafından çekilen 

“Sinematografinin 100 Yıllık Evrimi” adlı belgesel ise bu tezle birlikte sunularak 

yaratıcı bileĢen olmaya çalıĢacaktır. 

Ġlk bölümde bu araĢtırma için analitik bir çerçeve sunulmaya çalıĢılacaktır. 

Erken sinema tarihinden bu yana görüntü yönetmeninin görevine ve konumuna genel 

bir bakıĢla baĢlamak gerekebilir. Literatür derlemesinin bu bölümü, sinematografinin 

özel bir alan olarak ortaya çıkmasının muhtemel nedeni olarak kimyasalların ve 

görüntüleme teknolojisinin geliĢtirilmesine odaklanacaktır. Ancak, tezin konusu son 

yüzyılı içerdiğinden 1896‘dan bu yana değil; yönetmen, kameraman ve dekorcu gibi 

farklı iĢlerin birbirinden ayrıldığı 1920‘den sonrasını kapsayacaktır. Bunu takiben tezle 

birlikte sunulan belgeselde görüntü yönetmeninin yaratıcı katkısı, kurmaca filmlerinin 

geliĢimi, üretimi ve 'görsel stilin' önemi ile ilgili çeĢitli bakıĢ açıları sunulacaktır. Yazılı 

tezde, ekran görüntüleri üzerinden ―James Bond‖ serisi, ―Batman‖ serisi gibi remake 

(yeniden yapım) filmlerdeki değiĢimi kanıtlamak niyetiyle karĢılaĢtıracak, görüntü 

yönetmeninin geliĢtirme, yapım ve post-prodüksiyona katkısı incelenmeye 

çalıĢılacaktır.  

EleĢtirel literatürde ve sinema konusunda popüler medyada yapılan tartıĢmalar 

neredeyse tamamen film yapımında itici güç olan yönetmeni konu alır. Bununla birlikte 

nadiren de olsa görsellik konu alındığında görüntü yönetmenleri de konu olur. 

Röportajlar, tartıĢma forumları ve dergilerdeki eleĢtirel incelemeler, akademik literatür, 

film incelemeleri ve PR (public relations), filmin resmi ve üslupsal yönlerinin çoğunu 
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yönetmene bağlar. Belki bunun bir sonucu olarak, bilindik isim haline gelen birkaç 

yönetmen olarak Ģu isimler sıralanabilir: Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Quentin 

Tarantino, Ridley Scott, Christopher Nolan ve David Fincher. Bununla birlikte, 

sinematografik anlamın ciddi bir Ģekillendiricisi olduğu yönetmen ile görüntü 

yönetmeni arasındaki dayanıĢma sürecinin ön plana çıktığı endüstri yayınlarında ve 

teknik film yapım kitaplarında, dergilerde farklı bir tablonun ortaya çıktığı sezilebilir. 

Gerçekten de bazı film yönetmenlerinin çalıĢmalarının daha yakından incelenmesi, 

hemen hemen her filmlerinde aynı görüntü yönetmeniyle devam eden ortaklığına 

bağlılıklarını ortaya koyduğunun da kanıtı olabilir. Yönetmen Jean Luc Godard ve 

görüntü yönetmeni Raoul Coutard, Steven Spielberg ve Janusz Kamińsky, Ingmar 

Bergman ve Sven Nykvist, Wes Anderson ve Robert D. Yeoman, Bernardo Bertolucci 

ve Vittorio Sttoraro, Ethan-Joel Cohen ve Roger Deakins, Wong Kar Wai ve 

Christopher Doyle, Alejandro Gonźlez Iñárritu ve Emmanuel Lubezki ekip olarak en 

ünlü örnekler olarak gösterilebilir. Yönetmen-görüntü yönetmeni ekiplerinin bu elit 

listesi, sinematografın filmdeki kilit rolünü vurgulamakta, sinematografi ve görsel stilin, 

hikâye ve temanın sinematik artikülasyonunda kritik olabileceğini de öne sürebilir.  

Türk filmlerine genel olarak bakıldığında, yerli prodüksiyonların yukarıda 

bahsedilen ekip yapısına sahip olmadığı da ayrıca dikkati çekebilir. Bunun birinci 

sebebi Türk sinemasında yönetmen, yapımcı, senarist ve kurgucunun henüz 

birbirlerinden tamamen kopmuĢ olmaması olabilir. Türkiye‘deki çoğu ünlü yönetmenin 

hem yapımcı hem senarist hem de kurgucu olarak görülebilir. Bazıları aynı zamanda 

görüntü yönetmenliği dahi yapmıĢtır. Bütün bu unvanlar içinde kendilerini yönetmen 

olarak tanıtan bu ünlü otoriteler Ģüphesiz filmin diktatörü olarak da görülebilir. Böyle 

bir rejimin içinde diğer departmanların yaratıcılık anlamında seçim hakkına değil, ancak 

sunum hakkına sahip oldukları gözlenir.  

Oyuncular hariç diğer tüm sanatçılar gibi görüntü yönetmeninin de film yapım 

tarihlerinde neredeyse görünmez olduğu aĢikârdır. Bunun birinci sebebi oyuncuların 

kamera önünde olmalarından kaynaklanan ve çoğu zaman yönetmenin dahi önüne 

geçen Ģöhretleridir. Ġkinci sebebi ise hukuktur. Özellikle Türkiye‘de devlet tarafından 

mesleki tanım olarak görüntü yönetmenliğinin bir TV kameramanıyla aynı sınıftan 

ayrılması Görüntü Yönetmenleri Derneğinin çabalarıyla üç yıl önce gerçekleĢmiĢtir. Bir 

baĢka vahim örnek ise 1986‘da çıkan 3257 sayılı ―Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
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Kanunu‖ ile 1990‘ların baĢından bu yana, sinema filmlerine yapım desteği sunan 

Sinema Genel Müdürlüğünün oluĢturduğu jüri içerisinde Yönetmen, Yapımcı, Oyuncu 

ve akademisyenler haricinde kimse jüri olarak görev almamıĢtır. Devlet otuz yıldır 

görsel bir eseri ortaya çıkarmada kilit rolün kimlere ait olduğunu kavrayamamıĢ, 

destekleme kurulunda tek bir görüntü yönetmeni dahi bulundurmamıĢtır. Bu da 

Türkiye‘deki görüntü yönetmenlerinin ihmalkarlığındandır. 

Bu nedenle görüntü yönetmeninin rolü üzerine eleĢtirel bir çalıĢma, yönetmen ve 

görüntü yönetmeni arasındaki iliĢkinin analizi, akademik araĢtırmacılar ve uygulayıcı 

profesyoneller için faydalı olabilir. Bu tez, potansiyel olarak film eğitimcilerine 

program geliĢtirmede ve pedagojide fayda sağlayabilir. Ayrıca, profesyonel geliĢiminin 

bir parçası olarak kendi uygulamalarının eleĢtirel bir incelemesine katılmak isteyen 

çeĢitli saha çalıĢanlarına da fayda sağlayabilir. 

1.1. Problem 

Sanatın pozitif bir Ģekilde tanımlanmamıĢ olması. 

Meslek tanımlarının ülkeden ülkeye değiĢmesi. 

Sanat ve sanatçı kavramlarının bulanıklığı. 

Hukuksal zeminde uluslararası anlaĢmazlık. 

Tekniğin sanatın önüne geçmesi. 

1.2.Amaç 

Sinemanın bir sanat eseri olduğu bütün dünyada kanunen kabul ediliyor. Eseri 

ortaya koyanlara sanatçı deniliyor ve telif haklarına sahip oluyor. Ancak eseri ortaya 

çıkarırken kimin yaratıcı katkıda bulunduğu kanun önünde ülkeden ülkeye farklılık 

gösteriyor. Bunun sebebi ve çözümüyle ilgili çalıĢma yapmak. 

Üretilen filmlerin sanat yapıtı olup olmadığını incelemek, kriterleri oluĢturmak. 

Görüntü yönetmeninin çekilen iĢin niteliğine bağlı olarak sanatçı veya tasarımcı 

olarak farklılaĢabildiğine vurgu yapmak.  

Sinematografinin teknik bir iĢ olmadığını kanıtlamak. 

1.3.AraĢtırma Yöntemi 

Kaynak taraması, kitaplar, dergiler, film ve belgeseller dahil olmak üzere bir 

bibliyografinin derlenmesinden oluĢmaktadır. Ayrıca tezin bir parçası sayılabilecek, 
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tezin araĢtırma konularını sektörün profesyonelleriyle röportaj yaparak çekilen belgesel 

de bir araĢtırma kaynağı oluĢturmuĢtur. Bunlara ek olarak tartıĢılan teknik formlara 

özgü prosedürler ve kaynak materyaller de kullanılmıĢtır. Bu, görüntü ödülü almıĢ 

birçok filmlerin izlenmesini içermektedir. Görüntü Yönetmeni Kimdir? 

Görsel esaslara bağlı kalmak, görüntü yönetmenini teknik eleman konumuna 

yerleĢtirmiĢtir. Görüntü yönetmeni, her ne kadar ülkemizde daha çok ahbaplık iliĢkisi 

üzerinden seçilse de yüksek kalitede sinematografik görüntüleri istikrarlı ve güvenilir 

bir Ģekilde oluĢturabilme becerisine göre seçilmelidir. Bu becerilerin yanı sıra, ekip 

yönetme ve ciddi anlamda post-prodüksiyon bilgisi de gereklidir. Çoğu tanımlarda lens, 

kamera, ıĢık ve sensor veya film ile çalıĢırken pozlama ve ıĢıklandırma bakımından 

teknik hakimiyetiyle açıklanır. Oysa sinema tarihinin baĢlangıcında filmin pozlama 

senkronunu tutturan kameramanın baĢarısı bugünkü görüntü yönetmeni için bir baĢarı 

sayılmaz zira görüntü yönetmeni artık görsel hikâye anlatıcısıdır. 

Görüntü Yönetmeni ĠSG ile çevre koruma önlemlerini alarak kalite gereklilikleri 

çerçevesinde, eser ve/veya iĢ sahibinin beklentileri ile yönetmenin talebi doğrultusunda, 

yapım koĢullarının belirlediği imkânlar çerçevesinde, yapımın kendine has bir tarzda 

görsellik kazanması amacı ile ıĢık, grip ve kamera ekiplerinin koordinasyonu ve 

yönetimini sağlayan, görüntünün amaca uygun tespit edilebilmesi için çekim öncesi, 

çekim esnası ve çekim sonrası süreçlerde, kendine özgü sanatsal yaklaĢımını ve 

hususiyetini katmak sureti ile yaratıcı ve teknik kararları veren ve mesleki geliĢime 

iliĢkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiĢidir (TRT, 2017). Neredeyse sinemayla ilgili tüm 

teknik kitap ve dergilerde, ön hazırlık ve çekim sırasında yönetmen, görüntü yönetmeni 

arasındaki iĢ birliğini ele alıp sinematografinin filme katkısı belirtilir. BaĢka yerlerde 

örneğin eleĢtirisel yayınlarda veya akademik dünyada bu ortaklık proje, büyük ölçüde 

göz ardı edilir. Özellikle Avrupa yayınlarında filmin yaratılıĢ süreci sadece yönetmene, 

bazen de oyunculara mal edilir. Bu çeĢit yayınlarda sinematografiden bahsedilse bile 

görüntü yönetmeninin katkısı teknik bir perspektiften ele alınmaktadır. Bu durum 

genellikle üretimde hangi kameraların, ıĢıkların ve lenslerin kullanıldığı hakkında alınan 

kararların analizini içerir. Sinematografinin görüntüleme teknolojisini 

konuĢlandırmasının önemi yaygın olarak kabul edilirken, yaratıcı yorumları ve takım 

süreçleri göz ardı etmek, film yapımının sadece kısmen anlaĢılmasını sağlayabilir. 
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Film yapım alanı görüntü yönetmeninin rolü hakkında çok farklı uygulamalar ve 

görüĢler sunabilir. Klasik yüksek bütçeli Hollywood stüdyo prodüksiyonu, Avrupa ana 

akım sineması, Rus sineması ve Arthouse sinema arasındaki estetik, ekonomik çeĢitlilik 

göz önüne alındığında görüntü yönetmeninin rolü de diğer tüm yaratıcı ekip gibi 

farklılık göstermektedir. Bu nedenle sinematografın yaratıcı, teknik alanını anlamak için 

bazı sinematografi ve sanat tanımlarını inceleyip açmak gerekir.  

Sinematografinin sözlük tanımı Yunan kökeninden gelen ―Kinema Graphein‖ 

devinimi (hareketi) yazmak (filme veya diske) sürecidir (Spencer, 1973, s. 454). 

Bunun merkezinde film yapımı çekimdir. Ancak sinematografi sadece bir 

fotoğraf eyleminden daha fazlasıdır. Fikirleri, kelimeleri, eylemleri, duygusal alt metni, 

tonu ve diğer tüm sözsüz iletiĢim biçimlerini alıp görsel olarak sunma sürecidir (Brown 

B. , 2012, s. 2). 

Film çekiminde kamera, ıĢığı plânlama ve kontrol etme iĢidir. Amerikan görüntü 

yönetmenleri derneğine göre görüntü yönetmeni film yapımının bütçe ve programına 

uygun ―görsel‖ vizyonunu icra eden kiĢidir. Görüntü yönetmeninin rolü, izleyicilerin 

sinema ve televizyon ekranında gördükleri görselin temin edilmesi amacıyla post 

prodüksiyona derinlemesine uzanır (Goi, 2013, s. 21). 

Görüntü yönetmeni olarak sinematografın tanımlamasını bir de kendime göre 

yapayım: Sinematograf, yönetmenin kurduğu biçime dayanarak hikâyeyi dekor, 

kostüm, makyaj, ve post-prodüksyon yardımıyla görsel olarak anlatan kiĢidir. 

Tezimin bir çok yerinde görüntü yönetmeni ve sinematografı aynı anlamda 

kullandığımı fark etmiĢsinizdir. Görüntü yönetmeni (director of photography) ile 

sinematograf (cinematographer) arasındaki unvan tartıĢması görüntü yönetmenleri 

arasında dahi çözülebilmiĢ değildir. Cinematography, Antik Yunancadan ―Kinema‖ 

(devinim) ve graphein ―yazmak‖ toparlarsak ―devinimi yazmak‖ anlamına gelir. Bu 

anlam photography‗e benzetilmiĢtir. Yine Yunancadan ‗Pho‘, ıĢık ‗graph‘ çizmek yani 

―ıĢık(la) çizmek‖ anlamına gelir. ABD‘de birçok görüntü yönetmeni 1960‘lara kadar 

unvan olarak ―photographer‖ kullanmıĢtır. Zira fotoğrafçı mefhumu bugünkü gibi 

sadece statik fotoğraf çekenler için kullanılmıyor; ıĢığı filme pozlayan herkes fotoğrafçı 

sayılıyordu. Bugün fotoğrafçının ‗görüntüyü statik olarak kaydeden‘ Ģeklinde 

anlaĢılmasının sebebi o yıllardan sonra bu unvanın yerini director of photography 
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(görüntü yönetmeni) teriminin almıĢ olmasıdır. Ancak buna da Ģiddetle karĢı çıkıp 

jeneriğe kendini sadece ‗cinematographer‘ olarak yazdıranların olduğu da bilinmektedir. 

Bunlardan en ünlüsü Ģüphesiz Vitarrio Storaro olabilir. Vitarrio, ―Ben, görüntü 

yönetmeni değilim. Sinema filmi orkestra gibidir, sadece bir kondüktör olur. Bir 

yönetmen, stil yönetmeni veya aktör yönetmeni olmaz. Fotoğraf, ıĢığı sürme bir resmi 

ifade ediyor. Biz sinematografi derken kino-graphy yani devinimi yazmak olarak ifade 

ediyoruz. Bizler hikâyeyi anlatmak için zaman ve ritme ihtiyaç duyarız. Tıpkı müzik 

dalgası gibi‖ der (Fauer, 2006). Belgeselin devamında daha net anlaĢılacağı üzere 

Storaro, ıĢığın yönetilen bir Ģey değil, tıpkı ressamın boĢ tuvali elindeki boyalarla 

boyayarak yaratması gibi sinematografın da filmi karanlıktan (hiçlikten) ıĢıkla 

boyamasıyla ortaya çıkardığını iddia eder. Ressam kendine ―tablo yönetmeni‖ demeyip 

―resim çizen‖ anlamına gelen ressam unvanını kullandığına göre, görüntü yönetmenleri 

de ―hareketi çizen‖ anlamına gelen sinematograf‘ı kullanmalıydı. ġüphesiz iyi bir 

argüman ve örneklerle bu tanımı oluĢturmuĢtu fakat ressamın sinemadaki karĢılığı 

sinematograf mıdır? Aslında bu soruyu cevaplamak çok uzun süremi aldı. 

ġüphesiz akla ilk gelen aradaki en büyük fark sinemanın bir ekip iĢi olup, resim 

yapmanın ise modeli saymazsak tek kiĢilik bir iĢ olduğudur. Bu karĢılaĢtırma sadece 

kurmaca film üzerinden yürütülmüĢtür. Kurmaca eseri oluĢturan ressam da tek baĢına 

çalıĢmaz zira modeli onun sinemadaki oyuncusudur. Peyzaj ressamı da çevreyi 

oluĢturmamıĢ hazır alıp tablosuna geçirirken 
1
dramatik elementleri kullanarak 

yorumlamıĢ ortaya bir drama çıkarmıĢtır.  

Tabloda hikâyeyi yaratan, oyuncuların ifadesini veren ve tabloyu boyayan aynı 

kiĢidir. Ressamın sinemadaki karĢılığına bakılırsa hem senarist hem yönetmen hem de 

sinematograf olabilir. Ancak ressam, Rembrandt‘ın 1634‘de ―The Portrait of Marten 

Soolmans and Portrait of Oopjen Coppit‖ gibi kendi kurduğu bir hikâyeyi değil de var 

olanı resmediyorsa, senarist olmaktan çıkar. Yine aynı tabloda olduğu gibi figürü de 

ressam değil, modelin kendisi belirliyorsa yönetmen olmaktan da çıkar. Ancak hiçbir 

Ģekilde sinematograf olmaktan çıkamaz.  

                                                           
1
 Drama kelimesi Antik Yunancada ‗eylem‘ anlamına gelen ‗Dran‘ dan gelmektedir. 
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Cinematographer unvanına Rusya‘dan ciddi muhalefet geldiği de görülebilir. Bu 

itirazın bilinen baĢlangıcı David Abeleviç Kaufman, -ünlendiği takma ismi 
2
Dziga 

Vertov- kameramanlığın tanımını kuramları çerçevesinde geliĢtirmiĢtir. Sanatçı olan 

kameraman ―kinok‖ (çoğul: kinoki) Grek dilinden Kin =hareket oko=(Rusça) göz 

anlamlarından oluĢturulmuĢtur. Ġki kelime birleĢtirildiğinde ―sinemacı‖ gibi bir anlam 

oluĢturur ki ―filmin gözü‖ gibi bir anlama denk gelebilir.  

Üçler konseyine göre ‗kinok‘, kamera ve ıĢığı yerleĢtirip ayarlayan insandan öte, 

yönetmen gibi film tasarımcısıdır. Yönetmen hikâyeyi perdeye uyarlamak üzere 

yeniden kurgulamak ve oyuncunun duygularını yönetmekle sorumlu iken geri kalan 

tasarım iĢi kinokların omuzlarındadır. Photographer, Cinematographer ve Director of 

Photography gibi unvanları ağır bir Ģekilde eleĢtiren Kaufman, sinematografların sadece 

para kazanma amacıyla çalıĢan kameramanlar olduğunu iddia etmiĢtir. Günümüzde dahi 

çoğunluk için ciddi bir gerçeklik payı olduğunu gözlemleyebiliriz. Zira 

sinematografiden sorumlu olmak, yönetmen, oyuncu, yapımcı gibi ne havalı bir iĢtir ne 

de onlar gibi maddi kazanca sahiptir. Muhtemelen dönemi itibariyle ciddi bir gerçeklik 

payına sahiptir. ‗The Biograph‘ dahil, Ģirketlerin kurulma amacı vesikalık fotoğrafçıdan 

farklı değildi. Üçler Konseyi‘nin kullandıkları cümleler tam olarak Ģöyledir: ―Çok 

önemliymiĢ gibi davranan seyyar satıcı sinematografın aksine, biz kendimize Kinok‘lar 

diyoruz.‖ ―Gerçek sanat ile vurguncuların (sinematografların) kurnazlığı ve iç hesapları 

arasında bir bağlantı göremiyoruz‖ (Vertov, 1922, s. 1). Bu tespite Ģapka çıkarmamak 

mümkün değil. Zira bugün dahi sinematografların bir kısmı kendini teknik eleman hatta 

direkt zanaatkar olarak tanımlayabilir. Bu tanımlamayla ilgili bir sorun yok ancak aynı 

unvanı, sanatını icra eden sinematograf ile aynı titri kullanması bir kavram karmaĢasına 

sebep olmaktadır. 

The ASC (Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği) bu kafa karıĢıklığına son 

vermek amacıyla bir yazı yayımlamıĢtır: ―Filmlerin baĢlangıcından bu yana 

kameramanlar vardı. Daha sonra sinemanın kendine özgü tekniği geliĢtikçe 

kameramanlar sinematografa dönüĢtü. Endüstri ilerledikçe sinematografi kendi içinde 

                                                           
2
 Vertov Rusçada ‗sarma‘ demektir, film makarasından geldiği tahmin edilmektedir. Boris Kaufman ve 

Mikhail Kaufman ile birlikte üç ―kinoki‖ kardeĢlerdi. Sinemayla ilgili ilk manifestosu ―Biz: 

Manifesto‘nun Varyantıyız‖ 1922‘de yayınlandı ve eĢi Elizaveta Svilova ve kardeĢi Mikhail Kaufman ile 

―Üçler Konseyini‖ kurdular. Film çekimlerine ve film eleĢtirilerine de odaklandıkları da bilinir. 
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özel alanlara bölündü. Sinematograf artık bilgi ve yeteneklerinin birçoğunu 

kompozisyon ve ıĢıklandırmaya adamıĢ ve kameranın mekanik iĢlerini ekibine 

bırakmıĢtır. Bugün büyük bir ekibin bilgi koordinasyonunu yöneten, ‗Görüntü 

Yönetmeni‘ne dönüĢmüĢtür.‖ 

1920‘den bu yana yayımlanan American Cinematographer dergisinde görüntü 

yönetmeni tanımı daha yalın yapılır. Sinematograf; kompozisyon, ıĢıklandırma, 

filtreleme, pozlama ve görsel etkiyi belirleyen kiĢidir (Benjamin B. , 1999, s. 36). Bu 

tanıma göre görsel etkiyi belirlemek bütün görsele hizmet eden birimleri yönetmesiyle 

mümkün olabilir. 

Kamerayı kullanan, odak uzaklığını ayarlayan, filmi yıkayan, renk düzeltmesini 

yapanlar, sinematografın yaptığı iĢi omuzlarından almıĢ artık yeteneklerini daha çok 

ıĢık ve kompozisyona adamıĢtır denilebilir. Bu sinematograflar, büyük bir ekibin 

çabalarını koordine ediyor, denetliyor ve artık görüntü yönetmeni olarak biliniyorlar.  

Unvan isimleri farklı olsa da Kinok hariç tanımlar hemen hemen birbirinin 

aynıdır. Sesin sinemaya dahil olmasıyla sinemanın da baĢlangıcında görüntü 

yönetmenlerinin daha çok kullandığı unvan olan ‗photography‘den çok 

‗cinematographer‘ unvanını kullanmaya baĢladıkları da bilinmektedir.  

Sanıldığı gibi önceleri ‗kameraman‘ olarak doğan mesleğin aslında sadece 

kamera kullanımı ve pozlama ayarlarından ibaret olmadığı görülebilir. Zira o dönemin 

görüntü yönetmenleri fotoğrafçılıktan gelmeydi ve fotoğrafçı gibi konuyu belirleyip 

çekmek, kompozisyonu kurmak sonra filmi yıkamak ve yayınlamak da aynı 

kameramanın göreviydi. Zaten üretilen ilk kameralar film magazini çıkarılıp lamba 

takılınca projektöre dönüĢüyor, kameraman nasıl çekmiĢse o Ģekilde oynatılıyordu.  

Lumiere KardeĢler ve Edison, filmin bir sanat dalına dönüĢeceğini düĢünerek 

filmi icat etmemiĢlerdir. Bu yeni icat, onlar için hareketli fotoğraftan yani bir 

eğlenceden ibaretti. Dolayısıyla ilk baĢa dönersek kameraman aslında hareketli objeleri, 

hareketleriyle çekebilen fotoğrafçıydı. Çekilen bu hareketli görüntüler önce ticari olarak 

ilgi çeken sihirbazlık gösterileri ve ardından tiyatro çekmeye baĢlayınca kameraman, 

pozlamaya göre çekim saatini, yapay ıĢıklandırmaya kadar çekim yerini hatta dekorun 

üstü açık olma Ģartıyla tipini ve rengini, gerekiyorsa oyuncunun duracağı pozisyona 

kadar tıpkı fotoğraf çekilirken fotoğrafçının yönlendirdiği gibi çekimi 
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yönlendirmekteydi. Yönetmenler tiyatro geleneğinde olduğu gibi hikâyeyi sahneye 

uyarlamak ve oyuncuların ifadelerini yönetmekle meĢguldü. Paralel kurgu bile ilk 

filmlerden yaklaĢık on beĢ yıl sonra ortaya çıkacaktı. Kurgudan sonra bile 

kameramanlar mesleki olarak sadece kamera kullanan adam olmadı. Bu nedenle 

―Photographer‖, ―Lightning Cameraman‖ veya ―First Cameraman‖ gibi değiĢik 

unvanların bugünkü görüntü yönetmeni yerine kullanıldığı görülebilir. Kamera 

operatörleri yaygınlaĢtıktan sonra kamerayı kullanma iĢi kameramanın eline geçmiĢtir. 

Kamerayı hareket ettirme, kadrajı kontrol etme ve oyuncular-dekor haricinde bir 

Ģeylerin kadraja girmesi durumunda çekimi durdurma, netliği kontrol etme iĢi tercihen 

kamera operatörüne bırakılmıĢtır. Birden çok kamera kullanılacak filmlerde ise kamera 

operatörünün diğer kamerayı kullanmak üzere iĢe alındıkları da bilinmektedir.  

Genel olarak görüntü yönetmeni tanımı ve meslek ölçütleri, bütün dünya 

ülkelerinde henüz bir standarda oturtulamamıĢtır. Bu da mesleğin hâlâ geliĢtiğine – 

değiĢtiğine dair en büyük iĢaret olarak gösterilebilir. Belki de bu süreç sinema tarihi 

boyunca değiĢmeye devam edecektir. Ancak Ģu kesin ki sinema var olduğu sürece 

sinematograf da var olmaya devam edecektir. Bugün çizgi film animasyonlarında hatta 

bilgisayar oyunlarında bile görüntü yönetmeni kullanılması belki de yüzlerce yıl sonra 

dekorun hatta oyuncunun bile tamamen dijital olarak yaratıldığı bir ortamda görüntü 

yönetmeni gerekliliğine ihtiyaç duyulacağının belirtisidir. 

1.4. Sanat Yönetmeninin Tanımı 

Sinematografın kim olduğunu anlamak için baĢta sanat yönetmeni olmak üzere 

görsele etki eden diğer ekipleri tanımak gerekir. Sanat yönetmeni, asıl olarak filmin 

dekor tasarımından sorumludur. Yaptığı iĢ mimara benzer ancak insanların kullanımına 

değil, kameraya özel tasarım yapması nedeniyle mimarlardan ayrılabilir. Kameranın bir 

binayı göreceği yüzü senaryonun gerektirdiği mimariyi yansıtacak Ģekilde kurulurken 

kameranın görmediği taraf sadece ön tarafı dengede tutmak için kurulan mesnetler ve 

ıĢık koymak için gerekli platformlardan oluĢur. Bunun dıĢında sanat yönetmeni sadece 

dıĢ yapı değil, iç yapının tasarımından da sorumlu olarak iç mimarla da ortaklık 

göstermektedir. Senaryonun gerekliliği ve bütçenin yeterliliği durumunda bir Ģehri 

baĢtan kurabilir; sokaklar, caddeler, otoban, havalimanı, hatta otomobil veya uçağı 

tasarlayabilir ve çekime uygun hale getirebilir.  
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1.5. Genel Sanat Yönetmeni 

Genel Sanat Yönetmeninin, mimari sanattan anladığı gibi aynı zamanda 

kostümü, makyajı ve tabii ki sinematografik estetiği de bilmesi beklenir. Ancak 

durumun pratikte her zaman öyle olmadığı da hissedilebilir. Örneğin 1939‘a kadar sanat 

yönetmeni tiyatrodan gelme dekoru yapan kiĢidir. William Cameron‘un dekoru Gone 

with the Wind (1939) filmine o kadar etki etmiĢtir ki jenerikte ―Production Designer‖ 

(Yapım Tasarımcısı) olarak yazılmıĢ ve bu unvan Hollywood‘da gittikçe daha fazla 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Böylelikle 1970‘lere gelindiğinde yönetmen ile dekor 

tasarımı konuĢan kiĢi sanat yönetmeni değil, genel sanat yönetmeni (Production 

Designer) olmuĢtur. Bu Ģekilde kurulan ekiplerde sanat yönetmeni tasarımcı değil daha 

çok dekoru uygulayan konuma itilmiĢtir. Türkiye‘de bu unvan 2010‘lardan sonra 

―Genel Sanat Yönetmeni‖ olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Genel sanat yönetmeni 

unvanını kullananların tamamı istisnasız eski sanat yönetmenleridir. Ġlk bakıĢta normal 

gibi gelse de kendilerini sanat yönetmenliğinden genel sanat yönetmenliğine çıkaran 

yeni eğitimin veya bilginin ne olduğu belirsizdir. Yani eğitim tarafından bakılacak 

olduğunda, sanat yönetmeniyle genel sanat yönetmeni arasında bir bilgi farkı 

beklenirken pratikte hiçbir fark yoktur. Bir sanat yönetmeni belirsiz bir tecrübeden 

sonra uygun bulan kendine genel sanat yönetmeni unvanını kullanmaya baĢlayabilir. 

Yapımcılığını yaptığım bir filmde sanat yönetmeni görevi alan kiĢiyi, aynı yıl çekilen 

bir baĢka filmde genel sanat yönetmeni olarak çalıĢtığına jenerikte gördüm. Setlerde 

genel sanat yönetmeni, sadece geldiği sanat departmanından değil, aynı zamanda 

kostüm ve makyajdan da sorumlu olması beklenir. Zira yönetmen ve görüntü yönetmeni 

bu departmanların her biriyle fikir alıĢveriĢi yapmaktansa sadece genel sanat yönetmeni 

unvanını taĢıyan bir kiĢiyle yapmaları daha kolaydır. Ancak bir departmanın sorumlusu 

olmak için o departmanın çalıĢanı kadar iĢi hâkim olmak gerektiğinin altını çizmek 

gerekir. Zira makyaj yapımıyla ilgili bir fikri olmayan veya kostüm tasarlamayı 

bilmeyen birinin, makyaj veya kostüm tasarımcılarından sorumlu olması abes ve 

ciddiye alınamayacak bir durumdur. Bu durumda yönetmen ve görüntü yönetmeni 

taleplerini direk olarak kostüm ve makyaj departmanlarının tasarımcılarıyla konuĢmak 

zorunda kalır. Çünkü kostüm veya makyaj olsun, iĢi derinlemesine bilmeyen birinin, 

kostüm veya makyaj ile ilgili yaratıcı fikirler sunması beklenemez. Özetle sorumlu 
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olduğu departmanların tasarımcıları kadar iĢe hâkim olmayan bir genel sanat 

yönetmeni, iĢi kolaylaĢtırmak yerine ancak yaratıcılığı köreltmeye neden olur. 

ABD‘de genel sanat yönetmeni sadece dekoru değil makyajı, kostümü ve hatta 

nesnel ıĢığı (practical lighting) konuĢan görüntü yönetmeniyle ortak çalıĢan biri haline 

gelmiĢtir.  

Haskell Wexler, genel sanat yönetmeniyle ilgili Ģöyle der: ―Temelde sanat 

yönetmeni, görüntü yönetmenine ne fotoğraflayacağını verir. Oyuncu ıĢık (practical 

light: kadrajda görünen ıĢık) isteyeceksiniz. Pencerelerin nerede olması gerektiğini 

söyleyeceksiniz. Bazı duvarların yansıma oranlarına, yüksekliğine ve hangi renge 

boyanacağına karar vereceksiniz.‖ Sinematografi denince akla gelen ilk isimlerden ünlü 

görüntü yönetmeni Conrad Hall, aynı soruya en yakın çalıĢma arkadaĢının genel sanat 

yönetmeni olması gerektiğini vurgular (Malkiewicz, 1922, s. 11). 

1.6. VFX Artist 

1980‘lere kadar SFX (Special Effects: Özel efektler, sahnede yapılan efektlerdir) 

yerini gittikçe VFX‘e (Visual Effects: Bilgisayarda yapılan görsel efektlerdir) bırakmıĢ 

durumda. Günümüzde bilgisayar efektlerinin olmadığı film neredeyse yoktur. Bu 

nedenle VFX Creative Director veya Türkiye‘de kullanılan haliyle VFX Artist unvanı 

doğmuĢ ve dekordan çok 3D tasarımın olduğu 300 (2006), Avatar (2009) gibi 

projelerde ismen olmasa da fiilen genel sanat yönetmeni yerini almıĢtır. 

1.7. Colorist (Renk uzmanı) 

Film renk uzmanı, belirli bir stil veya ruh hali elde etmek için bir filmin renk 

Ģemasını nihai sonucuna ulaĢtırmaktan sorumlu çekim sonrası stüdyo teknisyenidir. Bir 

film çekilip kurgulandıktan sonra, kurgulanmıĢ ham görüntüler filmin renk uzmanına 

gönderilir. Günümüzde sinematografın çekim sonrası çalıĢtığı tek aĢama bu renk 

düzeltme aĢamasıdır. Çekim öncesi tasarlanan renk paleti ve kontrast burada 

uygulanmaya çalıĢılır. Yönetmen için kurgu ne ise, görüntü yönetmeni için renk 

düzeltme odur. Coloristler, Görüntü yönetmenlerinin beklentilerini kendi yorumlarıyla 

çeĢitli alternatifler halinde sunar ve bazen yönetmenin de katılımıyla filmin 

sinematografik dili tamamıyla ortaya çıkmıĢ olur.  
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BÖLÜM 2. SĠNEMATOGRAFĠNĠNĠN KLASĠK VE HUKUKSAL 

TANIMLARI 

Bir resmin bir savaş atı, çıplak bir kadın ya da başka bir hikâye anlatmadan 

önce, belirli bir desende düzenlenmiş, renklerle kaplı düz bir yüzey olduğunu 

hatırlamalıyız. Maurice Denis 

 

2.1.Klasik Tanım 

Bresson, Notes on the Cinematograph (Sinematografi Hakkında Notlar) baĢlıklı, 

sonradan kitaba çevrilmiĢ adlı çalıĢmada sinematografi eyleminden ―görsel metnin 

yazılması‖ olarak bahsetmiĢtir. Bu cümleyi hikâyeyi görselleĢtirmek olarak 

algılayabiliriz. ―Sinematografi, hareket eden ve ses çıkaran görsellerle yazı yazmaktır.‖ 

(Bresson, 1986, s. 13). Bresson için sinematografi, anlam oluĢturan görselleri, 

hareketleri ve sesleri üreten ve düzenleyen bir yazma Ģeklidir. Bresson‘ın tanımı 

oldukça geniĢtir ve sadece görüntü yönetmenini içermez. Aslında Bresson kendisi, 

―sinematografi‖ terimini kullanım Ģeklinin içinde ―resimleri hareket ve sesle yazmak‖ 

olduğunu açıklamıĢtır. Görüntü yönetmeninin rolünün tanımlanmaya çalıĢıldığı bir 

bölümde Bresson‘un tanımı yersiz sayılabilir ancak tezin sinematografi tanımı 

arayıĢımın kapsamında yönetmen gözünden bu sınıflandırmayı görmek için 

kullanıyorum. Zira bu tezin amacı görüntü yönetmenini perspektifinden sinematografiyi 

anlatıp görüntü yönetmenini yüceltmek değil, sinema filmdeki yerini ve tarihsel olarak 

değiĢimini incelemektir.  

Bresson‘ın yazısında, yönetmenin (kendisi) rolü ile görüntü yönetmeninin rolü 

arasında keskin bir ayrım yapmamasını ilginç buluyorum. Onun yerine Bresson, 

sinematografi diye bir filmin yapıldığı yaratıcı ve teknik alan olarak tanımlanan yeni bir 

kategori oluĢturmuĢtur. Belli alanlarda uzmanlıkları olan insanlara belirgin görevler 

vermek yerine film yapımındaki çeĢitli boyutları ve meslekleri içeren toplu ve yaratıcı 

alan söz konusudur.  Bu kategorinin yapısındaki ilk dikkat çeken özellik, kooperatif 

yaklaĢımdır. Görsellerle yazma projesine en az birkaç oyuncu katılmaktadır. Bu 

sınıflandırmada görüntü yönetmeni, yönetmenin parçası ya da bir diğer yarısı gibidir. 
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Bresson‘un beyanı bir baĢka açıdan da çok önemlidir: Sinemayı tamamen 

görsel-iĢitsel alana yerleĢtirilmekte ve onu görsel metin olarak yeniden 

canlandırmaktadır. 

Görüntü yaratmak, onları düzenlemek ve bir film yapmak Bresson için fiziksel 

objeler, hareket ve ıĢık enerjisi kullanarak görsel bir metin yazma eylemidir.  

Sinematografinin kimliği hakkında en kabul görmüĢ kuramları yazan kiĢi Ġtalyan 

görüntü yönetmeni Vittorio Storaro da buna benzer bir görüĢ ileri sürmüĢtür: ―Sinema; 

ıĢık, karanlık ve renklerin iç öğelerinden oluĢturulan ve üzerinden hikâyelerin 

yorumlanması gereken bir görüntü dilidir‖ (Giardina, 2016, s. 41) Storaro bir röportajda 

―Sanatçı olarak her zaman iki Ģeye ihtiyacınız vardır: Bir konsept ve bu konsepti 

materyalize edecek teknoloji. Görüntü yönetmeni teknoloji ve sanatın dengesini 

bulmalıdır.‖ (Fauer, 2006) 

 Storaro‘ya göre açık bir Ģekilde görüntü yönetmeni de bir hikâye anlatıcı, yani 

yönetmen gibi yorumcudur. Bir baĢka cümlesinde bu apaçık bellidir: ―Dijital kameraları 

kullanımıyla ortaya çıkan eğilim Ģudur; insanlar daha hızlı çalıĢmak veya daha az ıĢık 

kullanabildiklerini göstermek istiyorlar. Sinematografi değil görüntü kaydediyorlar. 

Hiçbir sahnede sadece mevcut ıĢığı görmek beni asla memnun etmemiĢti.‖ (Giardina, 

2016, s. 41). Benzer bir cümleyi Ezel Akay belgeselimde söylemiĢti: ―Görüntü 

yönetmeni, yönetmen gibi bir hikâye anlatıcıdır. Hikâye anlatımında kullandığı araçlar 

farklıdır.‖ 

Genel olarak, ıĢık ve renklerin ―malzeme‖ olarak yazılması, görüntü 

yönetmenleri hakkındaki tartıĢmaların süregelen konusudur. Bu nedenle 

sinematografinin yüzeysel tanımı görsel metnin yazılması projesinde foton enerjisinden 

faydalanmak için sinematik aparatların kullanımı olarak yapılabilir. Buradaki vurgu, 

görüntülerin yaratılmasındaki malzeme kullanımındadır. Bu, görüntü yönetmenin 

rolünün daha aza indirgenmiĢ bir tanımına yol açar yani görüntü yönetmeninin rolünden 

tematik yorum gibi önemli bir iĢlemi çıkartır. Yaratıcılık etkinliğini kısıtlar. Bresson, 

belki de bilerek görüntü yönetmeninin genel anlamda kabul görmüĢ ve uygulanmıĢ 

tanımından uzaklaĢmıĢtır ki o tanım, Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği (ASC) 

tüzüğünde Ģöyle belirtilmiĢtir: ―Görüntü yönetmeninin ilk ve en önemli sorumluluğu, 

yönetmenin maksadını samimiyetle yansıtacak görsel tarz veya ‗bakıĢı‘ Ģekillendirmek 
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ve hikâyeyi anlatmaktır. Görüntü yönetmeninin bunu bütçe ve plân dahilinde yapması 

mecburidir.‖ (Goi, 2013, s. 41). 

Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği‘nin, görüntü yönetmeni için yaptığı 

dar ve daha kısıtlayıcı olduğu düĢünülen ve yaptığı tanımda yer almayan bazı 

meĢguliyetlerin Bresson tarafından kayda alındığı da ayrıca iddia edilir. 

Görüntü yönetmeninin, yapımın değiĢik aĢamalarındaki rolünü içeren yukarıdaki 

kabul görmüĢ Hollywood tanımı, Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği 

Tüzüğü‘nün onuncu baskısının açılıĢ sayfasında yer almaktadır. Ġlk basımından beri 

ASC tüzüğü, dünya çapındaki profesyonel görüntü yönetmenlerine ve görüntü 

yönetmenliğini meslek edinmek isteyenlere faydalı bir kaynak olmuĢ denilebilir. Teknik 

bilgi, çizelgeler, beyaz sayfalar ve görüntüleme araçlarının teknik geliĢimi ile ilgili 

makaleler açısından oldukça zengin olduğu da görülebilir. Bu nedenle, teknik içerik 

ağırlıklı olmak üzere okunacak birçok önemli yazı sunmakla birlikte ―bütçe ve plân 

dahilinde‖ gibi belirgin, ön tanımlı ve ölçülebilir hedefleri baĢarabilmek için denenmiĢ 

yöntemler ve teknikler sunar. Görüntü yönetmeninin filme sanatsal katkısı hem 

akademide hem sahada kabul edilir. Ancak iĢin ticari boyutları, bazı ülkelerde ise 

yönetmenlerin gücünü kaybetme endiĢesinden dolayı görüntü yönetmenlerinin hukuksal 

konumu her ülkede aynı değildir. Örneğin Rusya‘da sinema denilince Russian 

Filmmaker‘s Union (Rus Filmciler Birliği) akla gelir, bu birlik devlet tarafından 

fonlanır. Sinemayla ilgili tüm meslek birliklerinden oluĢur bir çeĢit karar merciidir. 

RFU kararı ne ise hukuksal olarak o iĢlenir. Rusya‘da meslek birliklerinin de yapısı da 

politik yapısına paraleldir, baĢkanın sözü geçer ve baĢkanı ünlü yönetmen Nikita S. 

Mikhalkov‘dur. Rus görüntü yönetmenleri birliğinin telif hakkı alma mücadelesi 

sonucunda akademi baĢkanı Nikita Mikhakov‘un karĢı çıktığı bilinir. Buna resmi 

kayıtlara geçmiĢ bir sebep bulamadım. Bir yönetmen, her filminde ülkesinin en ünlü 

görüntü yönetmenleriyle çalıĢıp yasal olarak sanatçı kimliklerini almalarına neden engel 

olsun ki?  

 

 

 

 



15 
 

2.2. Sanat ve Sanatçı Tanımı 

Sinematografın sanatçı olup olmadığını sorgularken sanatın ne olduğunu basitçe 

tanımlamakta fayda görüyorum.  

Oxford sözlük tanımına göre: ―Ġnsan yaratıcı becerisinin ve hayal gücünün tipik 

olarak resim veya heykel gibi görsel bir biçimde ifade edilmesi veya uygulanması, 

öncelikle güzellikleri veya duygusal güçleri için takdir edilecek eserlerdir.‖  

Hem sinema filmleriyle hem de akademisyenliğiyle bilinen Semir Aslanyürek‘in 

tanımına göre: ―Sanat, gerçekliğin özümsenip sanatçıya özgü bir yöntemle yeniden 

yaratılıp sunulmasıdır. Toplumsal hafızanın estetik tezahürü, bilincin estetiğe özel bir 

biçimi ve birey olarak insanın olduğu gibi tüm insanlığın maddi ve manevi kültürünün 

birikimi, insan neslinin tüm zamanlardaki ve sadece insana özgü olan yaratıcı 

faaliyetlerinin çok çeĢitli sonucudur.‖ (Aslanyürek S. , 2021) 

Sinematografın sanatçı olup olmadığını bu tezden çok önce sorgulamaya 

baĢlamıĢtım. Sanat kavramının net olmaması suyu bulanıklaĢtırmıĢtır. Üstteki iki tanım 

tasarımcı ile sanatçıyı birbirinden ayıramamıĢtır. Yani bu tanımlara göre otomobil 

tasarımcısı da sanatçıdır. Dolayısıyla otomobil de sanat kabul edilebilir. Ancak bunun 

neden sanat sayılamayacağını biraz sonra açıklayacağım. 

Kendi tanımımla sanat, bir kullanıma veya ideolojiye hizmet etmeyen, dramatik 

elementlerden biri veya fazlasına sahip hikâye sunma biçimidir. Metaforik olarak 

kullanılan bu ―hikâye‖ asla gerçek değil, gerçekliğin estetikle yeniden yorumlanmasıyla 

oluĢmaktadır. 

Burada hikâye anlatan bir edebi eser olduğu gibi müzik, resim, fotoğraf veya 

filmin kendisi olabilir. Yaratıcı bir senfoni bestecisi fikri dinleyiciye uygun Ģekilde 

ulaĢtıracak bir enstrüman veya grubunu seçerek etkileyici bir hikâye aktarır. Burada 

―hikâye anlatmak‖ bir metafordur. Söz konusu müzikte söz olmasa bile kullanılan 

çatıĢma gibi dramatik unsurlar, sözün hissettirdiği etkiyi yaparak sonuca varır. Zaman, 

mekân gibi kavramlar resimde görsel referans ile sunulurken, müzikte hislerle aktarılır. 

Tam tersi de resim için geçerlidir. Eksiği tamamlayan beyin sayesinde sesler izleyicinin 

hayal gücüyle tamamlanarak duygu aktarılmıĢ olur. 

Her eser, sanat niteliği taĢımaz. Neyi sanat olarak yargılayabileceğimizi görmek 

için önce, neyi sanat olarak kabul edemeyeceğimizi belirlemek daha kolay olacaktır. 
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Örneğin çok güzel tasarlanmıĢ bir otomobil sanat eseri kabul edilebilir mi? Otomobil bir 

taĢıt olarak hizmet amacıyla üretilmiĢtir. Burada bir otomobili sanat eseri yapmayan en 

önemli kriter üretim amacının hayatı kolaylaĢtırmaya yönelik hizmetidir. Güzel bir 

otomobile baktığınızda tasarımı, renkler ve sesi sübjektif olarak size bir Ģeyleri 

çağrıĢtırabilir, hatırlatabilir, sevindirebilir veya travmatik kazanızı hatırlatıp korkutabilir 

de ancak bunların hiçbiri onun üretim amacı değildir. Sonuçta üretim amacı 

değiĢmemiĢtir. Daha da uç örnek vermek gerekirse kül tablası da çok güzel olabilir 

ancak her daim onun üretim amacı kül toplamasıdır. Yaratılan ile üretilen arasındaki 

fark sanat ile zanaat arasındaki farkın temelidir. Bir ürün bir amaca hizmet eder. Çöp 

torbasının üstüne desenler basmak veya rengarenk yapmak onu sanat eseri yapmaz, 

nihayetinde hizmet ettiği bir amacı vardır.  

Bu durumda daha komplike bir tartıĢmaya yol açılıyor. Örneğin kostümün de 

sanat değil, tasarım olduğu kabul edilir. Yine otomobil örneği gibi bir kullanım amacına 

hizmet etmektedir. Peki ya sanat yönetmeni? 

Aynı Ģekilde bir ürünün satılmasını amaçlayan reklam filmleri de sanat değildir. 

Keza bir ideolojiyi veya ırkı üstün gösterme amacıyla çekilen propaganda filmleri de bu 

konuda renkli çöp torbasıyla aynı sınıftadır. Tezin konusu olmadığı için üstünde 

durmayacağım ancak birçok ana akım sinema filmi de bu kategoridedir. Nihayetinde 

amaçları giĢe yaparak para kazanmaktır. Burada filmin kendisi üründür. Olacak O 

Kadar skeçleri gibi gündemle dalga geçen durum ve olayları bir sinema filmi yaparak 

sunulduğunu farz edelim; milyonlarca kiĢiyi gülmekten kırıp geçebilir, sanatçılar da bu 

tür filmleri gayet eğlenceli bulabilirler fakat bu filmin para kazanma amacıyla yapılmıĢ 

bir ürün olduğunu değiĢtirmediğinden sanat eseri kabul etmemiz oldukça güçtür. Elbette 

sanatçı da para kazanmayı hayal edebilir, ancak para kazanmak için üretim yapmaz, 

üretim yapabilmek için para kazanır. Ticari kaygılarla üretilen bir filmin yapı taĢları 

dramasının önüne geçer. Örneğin senaryodaki karaktere fizyolojik olarak hiç uymadığı 

halde sadece ünlü olduğu için ünlü bir oyuncu oynatılabilir. Hatta bu ünlü, oyuncu bile 

olmayabilir! Filmin ihtiyacı olmasa da o dönemin popüler Ģarkısı filmin ortasında 

çalabilir ve film birden slow-motion müzik klipi çekimine dönüĢebilir. Bunlar gibi çok 

örnek, günümüzün ticari sinemasında rastlanabilir kliĢelerdir. 

Buradan çıkarak sanatın ne olduğunu ve görseli oluĢturan görüntü yönetmeninin 

de yaptığı ürüne veya sanat eserine göre sanatçı olup olmadığını belirlemeye gayret 
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edildi. Yani propaganda kitabı yazan yazar sanatsal bir eser ortaya koymadığı gibi 

reklam çeken yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni de sanatsal bir sanat eseri 

oluĢturmuyordur. Ancak bir ―sanat eseri‖ oluĢtururken yaratıcı kararları alan kiĢilere 

sanatçı dememiz mümkündür. Bir sanatçının fikirlerini ifade etmek veya bir hikâye 

anlatmak için yaratıcılığını kullandığı konusunda hem fikirsek o zaman görüntü 

yönetmeninin de sanatçı kategorisine girmesi uygun olabilecektir.  

Bu konuya daha fazla girmeden önce fikri mülkiyet, telif, eser, eser sahibi gibi 

tanımlamaları yasal olarak bilmek gerek. 

2.3.Hukuksal Zeminde Görüntü Yönetmeninin Durumu ve Telif Hakları  

Görüntü Yönetmeni mesleki tanımı, fikri mülkiyet hukukunda konumu, 

Türkiye'de ve dünyada hukuk sistemi açısından ele alınıĢı, katkısı yönünden sanatçı mı 

iĢçi mi gibi sorulara cevap vermeden önce tezin hukuki temelini oluĢturmak için hukuk 

tarafında fikri mülkiyet nedir? Telif nedir? Eser nedir? Eser sahibi kimdir? Sinemada 

eser sahipleri kimlerdir konusuna değinmek gerek.  

2.3.1. Fikri Mülkiyet Tanımı 

En geniĢ tanımıyla hukuk sisteminde ―fikri mülkiyet‖ kavramı Ģu Ģekilde 

tanımlanmaktadır: 

―Fikir ve sanat eserleri (telif hakları), patentler, faydalı modeller, tasarımlar, 

markalar, coğrafi iĢaretler, yeni bitki çeĢitleri, entegre devre topografyaları, 

biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programlar, veri tabanları, ticaret unvanı ve 

iĢletme adı, alan adı, know-how ve ticari ticari sırları içeren bir üst kavramdır. Fikri 

mülkiyet hakları iki ana kategoriye ayrılmaktadır: 

I) Fikir ve sanat eserleri yani telif hakları (copyrights) 

II) Sınai mülkiyet hakları (industrial properties) (Karahan, Suluk, Saraç, & Nal, 

2013, s. 2) 

2.3.2. Telif Hakkı Tanımı 

KiĢinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği eserler üzerinde hukuken 

sağlanan haklarına telif hakkı denilebilir. Sanatçının bir çeĢit patentidir.  
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Telif hakkı, en genel tanımıyla eser sahibinin bir fikir ve sanat eseri üzerindeki 

haklarının bütünüdür (Kılıçoğlu, 2001, s. 43). Bu haklar kanunda mali ve manevi haklar 

olarak tanımlanmaktadır.  

Fikrî hukuk ile ilgili ilk düzenlemelerde telif hakkı kavramının sadece ilim ve 

edebiyat eserleri üzerindeki hakları kapsadığı, diğer eser türleri üzerindeki hakların ise 

fikri hak olarak adlandırılması gerektiği savunulmuĢtur (Hirsch, 1943, s. 4). Fakat fikri 

hak, hem fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları hem de sınai eserler üzerindeki 

hakları kapsayacak Ģekilde geniĢ bir anlamda kullanılmaktadır. Diğer yandan 

günümüzde telif hakkı kavramının, sadece ilim ve edebiyat eserleri üzerindeki hakları 

değil FSEK uyarınca korunan eser türlerinin tümü üzerindeki hakları ifade eder Ģekilde 

kullanıldığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır (Erel, 2009, s. 23). 

Telif hakkı sahibinin, söz konusu eseri meydana getirmesi itibarıyla ve bu eserin 

sahibi olması dolayısıyla kendiliğinden kazandığı hakların bütünü olarak tanımlanabilir 

(Bezirci, 2008, s. 16). 

Telif yasaları ile korunan insan fikrinin ifade ediliĢ biçimidir (Karahan, Suluk, 

Saraç, & Nal, 2013, s. 2). 

2.3.3. Eser Tanımı 

5846 sayılı FSEK 1/B/a maddesi uyarınca ―Eser: Sahibinin hususiyetini taĢıyan 

ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi 

fikir ve sanat mahsulleri‖ olarak tanımlanır. 

Bu tanımdan yola çıkarak bir fikri ürünün eser sayılabilmesi için; kanunda 

sayılan eser türlerinden birine girmesi, somutlaĢmıĢ, tasarrufa elveriĢli, üçüncü kiĢilerce 

anlaĢılır hale gelmiĢ olması, sahibinin hususiyetini kazanmıĢ olması gerektiğini 

söyleyebiliriz. Hususiyet kavramı hukuken çokça tartıĢılmıĢ ve farklı tanımlamalar 

getirilmiĢtir. Hususiyet, eser sahibinin kendi orijinalliğini, özgünlüğünü, üslubunu fikri 

çabasının ürünü olarak sunmasıdır. Üslup sanatçının mührüdür ve onu diğer 

sanatçılardan ayıran yanıdır. KiĢiye hastır, özneldir. Sanatçı kendi özgün anlatımını 

yaratmıĢ ise hususiyetini katmıĢ demektir (Gün, 2020). 
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2.3.4. Sinema Eseri Tanımı 

5846 sayılı FSEK 5. maddesi uyarınca ―Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, 

öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema 

filmleri gibi tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya 

benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle iliĢkili hareketli görüntüler 

dizisidir.‖ 

Bu tanımdan yola çıkarak sinematografik eser sayılabilmesi için tespit edilmiĢ 

olması, hareketli görüntüler dizisine sahip olarak gösterilmeye elveriĢli olması, senaryo 

ve yönetmeninin olması, birden çok kiĢi tarafından meydana getirilmiĢ, yaratıcılarının 

hususiyetini taĢıyan nitelikleri barındırması gerektiğini söyleyebiliriz. Belgesel, uzun 

metraj, kısa metraj, animasyon, reklam filmi belirtilen Ģartları taĢıması halinde sinema 

eseri kabul edilmektedir. 

2.3.5. Eser Sahibi Tanımı 

5846 sayılı FSEK 1/B/b maddesi uyarınca ―Eser sahibi: Eseri meydana getiren 

kiĢidir.‖ 

5846 sayılı FSEK 8. madde uyarınca sinema eserlerinde eser sahipleri Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir: ―Sinema eserlerinde yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve 

diyalog yazarı eserin birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmıĢ sinema 

eserlerinde animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır.‖  

Bu tanım bize Türk hukuk sisteminin sinema eserinde eser sahiplerinin 

yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, animatör olduğunu 

göstermektedir. Kanun Numerus Clausus (sınırlı sayı) yöntemiyle eser sahiplerini tek 

tek saymıĢtır. Hiçbir yargı kararı ile bu geniĢletilemez. Görüntü yönetmenlerinin eser 

sahibi olarak kabul edilmesi FSEK ilkeleri kapsamında mümkün görünmemektedir. 

Kanun görüntü yönetmenlerinin yaratıcılıklarını çoğunlukla yönetmenin direktifleri ve 

istekleri doğrultusunda kullandığını düĢünmüĢtür. Filme hususiyet kattıkları Ģüphesizdir 

ancak bu hususiyet bağımsız ve özgün bir hususiyetten ziyade ―sipariĢ‖ edilmiĢ bir 

hususiyet olarak görülmüĢtür. Bu sebeple FSEK‘te eser sahipleri arasında 

sayılmamıĢlardır (Gün, 2020). 

Bu savın mantığını anlamak güç, zira bahsi geçen ―sipariĢ‖ senaryo dahil, bütün 

ekiplerde geçerlidir. Yönetmenin kendisine dahi, yapımcı veya yatırımcı tarafından bir 



20 
 

senaryoyu çekmek üzere film çektirilebilir. Bu mantıkla yola çıkarsak Ġngiltere ve ABD 

gibi yapımcı filmin telif hakkı sahibi olur. Zira sipariĢin ilkini veren her zaman 

yapımcıdır. Yaratıcı ekipler içinde bakacak olursak; müzisyen de yönetmenden 

bağımsız hareket etmesi düĢünülemez. Zira yönetmen filmin merkezi, orkestranın 

kondüktörüdür. Burada dikkate alınması gereken esere yaratıcı veya özgün bir katkıda 

bulunup bulunmadığıdır. Bulunuyorsa, hukuk sistemleri tarafından eser sahibi olarak 

dikkate alınmalıdır. Ġlerleyen bölümlerinde bazı Avrupa ülkelerinde ve AT kararlarında 

sayılan eser sahipleri yanında esere fikrî, yaratıcı katkı sunan kiĢilerin de her somut 

olayın özelinde eser sahibi sayılabilmelerine olanak tanınmakta olduğu görülecektir. 

Ancak ülkemizde ne yasal düzenleme ne de yargı kararları yasada sayılan kiĢiler dıĢında 

eser sahipliği kavramını tartıĢtırmamaktadır.  

Unutulmamalıdır ki sinema eseri kendisini oluĢturan tüm öğeleri ile bir bütündür 

ve bazı durumlarda kanunun eser sahibi olarak saymadığı emek sahibi katılımcıların 

esere katkıları yaratıcı bir boyut taĢıyabilir. Bu anlamda örneğin filmin baĢrol 

oyuncusunun eser sahipleri arasında sayılmaması onun filme kattığı emeğin yaratıcı bir 

emek olmadığı anlamına gelmemektedir. Kanun koyucu eser sahiplerini belirlerken bir 

sınıflandırma yapmıĢ sinema eserini meydana getiren kiĢiler içinden FSEK madde 8 / 

f3‘de yer alan kiĢileri eser sahibi olarak saymıĢtır. Bu durumun yorumlanmasında 

yaratıcı emek sahipliğinin sadece bu kiĢilere özgülendiğinden ziyade yaratıcı emeğe 

sahibi olabilecek kiĢiler arasından kanun koyucunun bir seçim yaparak eser sahipliğini 

bu kiĢilerden bazılarına bahĢettiğini kabul etmek gerekmektedir. Farklı hukuk 

sistemlerinde farklı yaklaĢımlar benimsenmiĢ olabilir (Tosun, 2013, s. 76,77). 

Türkiye‘de Görüntü yönetmenleri serbest meslek erbabı olup yapımcı ile 

aralarında istisna akdi (eser sözleĢmesi) iliĢkisi kurulmaktadır. Bu nedenle kendileri iĢçi 

kabul edilmez. Meslek erbabı olarak kabul edilirler. Eğer iĢçi olarak değerlendirirsek 

yaratıcılık vasıfları zarar görecek olup daha teknik bir sınıfta değerlendirilmelerine yol 

açacaktır. Ancak erbap oldukları meslek de sanat değildir. 

2.4. Dünyada Görüntü Yönetmeninin Hukuki Konumu 

Görüntü yönetmenlerinin hukuksal olarak hangi ülkede ne konumda olduğunu 

inceleyelim: 
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2.4.1. ABD Hukukunda Görüntü Yönetmeni 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde ise büyük stüdyoların ortaya çıkmasıyla eser 

sahipliği hususunda bir değiĢiklik yaĢanmıĢtır. Çünkü büyük stüdyolar senaristlerin, 

yönetmenlerin ve diğer teknik ekibin iĢvereni konumuna gelmiĢtir. Nitekim bu durumda 

ivaz karĢılığı sözleĢme ile iĢverenin çalıĢanlarının oluĢturdukları eserlerin sahipliğini 

iĢveren olan stüdyolar üstlenmiĢtir. Nihayetinde bu büyük stüdyolar yani yapımcı eserin 

tek sahibi haline gelmiĢtir (Siefarth, 1986, pp. 36-39). BirleĢik Krallık‘ta, Ġrlanda‘da ve 

Lüksemburg‘ta da ABD‘de olduğu gibi eser sahibi olarak yalnızca yapımcı ortaya 

çıkmaktadır (Siefarth, 1986, p. 45). 

Teknik elemanlar arasında hukukumuzda eser sahibi ya da bağlantılı hak sahibi 

olarak görülmeyen ve teknik eleman olarak kabul edilen Görüntü Yönetmeni (Director 

of Photography) üzerinde ayrıca durmak gerekir. Görüntü yönetmeni görüntüyü artistik 

olarak kaydeden kiĢidir. Aynı zamanda kamera ve ıĢık ekiplerinin baĢı konumundadır. 

Yönetmen sahnenin atmosferine, renklerine ve ıĢığına karar verir; görüntü yönetmeni 

ise yönetmenin bu kararını uygulayan kiĢidir. Örneğin yönetmen bir sahnenin puslu, 

korkutucu bir gece gibi görünmesini istediğinde çoğu zaman bunu gerçekleĢtirecek 

teknik bilgiye sahip değildir. Filmlerde izlediğimiz bu atmosferi yaratan kiĢi görüntü 

yönetmenidir. Esasen görüntü yönetmeninin yaptığı iĢ de yaratıcı bir çaba 

gerektirmektedir. Ancak bu, yaratıcılığın daha teknik ve teknolojik bir alanı 

konumundadır. Görüntü Yönetmeniyle ilgili üzerinde durulması gereken konu ise 

günümüzde birçok Avrupa ülkesinde eser sahibi olarak kabul ediliyor olmasıdır. 

Örneğin Bulgaristan, Estonya, Litvanya ve Polonya‘da görüntü yönetmeni kanun ile 

eser sahibi olarak kabul edilirken Almanya‘da kanun ile olmasa da içtihatlarla ve 

uygulama, eser sahibi olarak kabul edilmiĢtir (Siefarth, 1986, p. 43). 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, eser sahibini tanımlarken esere hususiyetini 

katma Ģartı koymuĢtur. Görüntü yönetmeni hususiyetini yani kiĢisel yorumunu filme 

katmıyor mu? Bu soruyu Ģöyle sorarsak daha anlaĢılabilir bir sonuca varabiliriz: Bir 

film X veya Y görüntü yönetmenlerinin çekmesi sonucu değiĢtirmez mi? Bu tez için 

hazırladığım belgeselde konuklarıma bunu sordum ve istisnasız hepsi kesinlikle 

değiĢtirdiğini iddia ettiler.  
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Görüntü yönetmeni olarak çok daha net bir açıklama getirmek isterim: Aynı 

ekiple bile olsa sadece görüntü yönetmenini değiĢtirdiğinizde filmin sonucunun aynı 

olması mümkün değildir. Yönetmen görüntüyle ilgili her Ģeyi dikte etse bile sonuç 

kritik biçimde değiĢecektir. Birinin oyuncunun üzerinde kullanılan ıĢık yönünün, 

sertliğinin, kromasının bir diğer görüntü yönetmeniyle aynı olma olasılığı oldukça 

düĢüktür. Bu durumda görüntü yönetmeninin kiĢisel hususiyetini katmadan filmi 

çekmesi mümkün değildir. FSEK ‗i düzenleyen hukukçular maalesef görüntü 

yönetmenini sadece teknik adam olarak konumlandırdıkları için bu durumu göz ardı 

etmiĢlerdir. Siefarth‘tan yaptığım alıntıda görüldüğü gibi Siefarth görüntü yönetmenini 

hem teknik adam olarak konumlandırmıĢ hem de onun artistik katkısını dile getirmiĢtir.  

Yönetmen, senarist, oyuncu da teknik kullanır. Bu teknik, teknolojik aletlere 

dayalı değildir. Sırf alet kullanıyor diye görüntü yönetmenini teknik diye ayırmak 

ressamı boya karıĢtırıyor veya heykeltıraĢı matkap tarzı aletler kullanıyor diye teknik 

adamdır demek kadar mantıksızdır.  

Ayrıca aynı doktrine göre yönetmenin filmin atmosfer, renk ve ıĢıklarına karar 

verdiği iddia ediliyor. On beĢ yıllık görüntü yönetmenliği hayatımda henüz hiçbir 

yönetmen filmin ıĢıklarına karar vermemiĢ neyi nereden kullanmam gerektiğini 

söylememiĢtir. ġahsi kanaatime göre bu durumda yönetmen aynı zamanda görüntü 

yönetmeni kendi olurdu zira geri kalan iĢ, kamera operatörünün iĢ tanımına girmektedir. 

Görüntü yönetmeninin yönetmenle istiĢare ettiği konular geri kalan 

departmanları da ilgilendiren konulardır. Örneğin renk paleti direkt olarak sanat 

yönetmeni, kostüm ve makyajı da ilgilendirdiğinden bütün birimlerin ortak yöneticisi 

olan yönetmenle paylaĢılması elzemdir. Çünkü Storaro‘nun dediği gibi yönetmen 

orkestra Ģefidir ve tüm birimlerin ahenkle çalıĢmasını sağlayan merkezdir. Aksi halde 

notalar aynı olsa bile her birim farklı perdeden okuyabilir. 

Bir baĢka doktrine göre sinematografik yaratımın eser sayılabilmesi yolunda 

gereken hususiyet koĢulun olabilmesi için sinema eserini yaratanların özelliklerini 

taĢıması Ģartı yanında teknik kuralların kullanıĢ Ģeklinin iki önemli koĢul olduğunu 

ifade etmiĢtir. Doktrindeki ortak kanaate göre sinema tekniğinin kullanılıĢı, yakın ve 

uzak plân çekimler, yönetmen ve kameramanın teknik çalıĢmaları, renk ve ıĢıklandırma, 

sahnenin pozisyonu ve akıĢı gibi sinema sanatının teknik yönlerine iliĢkin hususlar 
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özellikle göstermelidir ki film sinema eseri olarak sayılmak için gereken hususiyet 

Ģartını teknik açıdan gerçekleĢtirebilmiĢ olsun. Yani eser sahibinin hususiyetini taĢımak 

olgusu incelenirken bu boyutların da ayrıca göz önüne alınması gerekmektedir (Tosun, 

2013, s. 76). Tekniğin yaratıcılığa hizmet yönüyle önemi vurgulanmıĢtır. 

 

2.4.2. Ġngiltere Hukukunda Görüntü Yönetmeni 

Ġngiliz telif kanunu CDPA filmlerde eser sahipliğini CDPA 9/2. Maddesinde: 

―Bir film söz konusu olduğunda eser sahibi yapımcı ve yönetmendir.‖ Ģeklinde 

düzenlemiĢtir.  

2.4.3. Avrupa Telif Haklarında Görüntü Yönetmeni 

Avrupa Topluluğu hukukunda sinema eserlerinde eser sahipliği hakkında önemli 

düzenlemelerden ilk 2006/115 sayılı yönerge madde 2, fıkra 2'de bulunmaktadır. Bu 

hükme göre yönetmen sinematografik ya da görsel-iĢitsel eserin sahibi ya da ortak eser 

sahiplerinden bir tanesi olarak kabul edilir ve üye devletler bunun yanında baĢka kiĢileri 

de eser sahibi olarak belirleyebilirler. Bu doğrultuda denilebilir ki 2006/115 sayılı 

yönerge sinematografik eser sahipliği için merkeze filmin yönetmeni koymaktadır. 

Bununla birlikte bu yaratılanlara emeği geçen diğer kiĢiler arasında baĢka kiĢilerin de 

eser sahibi olarak belirlenebileceğini söylemekte ancak bunlar hakkında ne sınırlayıcı 

ne de örnek verici bir liste sunmaktadır. 2006/115 sayılı yönerge ile böylece Avrupa 

Topluluğu sinema eserleri ve görsel-iĢitsel eserler açısından yönetmen merkezi 

alınmakta diğer eser sahibi olabilecek kiĢiler açısından üye devletlere serbesti 

tanınmaktadır (Tosun, 2013, s. 286). 

Avrupa topluluğu üye devletleri açısından bağlayıcı olan bu yönerge kısaca eser 

sahipliğini yönetmen merkezli ele alsa da Türk hukuk sistemindeki gibi eser sahibi 

olarak belirtilenlerin dıĢında kalanlar eser sahibi olamaz denmemektedir. Katkı ve 

yaratıcılıkları oranında diğer görüntü yönetmeni gibi eser sahibi sayılabilecek kiĢileri de 

dikkate almak gerektiğini belirtmektedir. Ancak tüm üye devletler açısından eser 

sahipliği kavramında henüz tam bir uyum yakalanmıĢ değildir. 

2.4.4. Fransa Hukukunda Görüntü Yönetmeni 

Fransa Telif Hakkı Kanunu CPI L. 113-7/f 2 görsel- iĢitsel eserde eser 

sahiplerini düzenlemiĢtir.  
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Fransız 1957 tarihli Telif Hakkı Kanununda sinema eserinin eser sahipleri Ģöyle 

sıralanmıĢtır: (Siefarth, 1986, p. 43) 

A. Senaryo yazarı 

B. Uyarlama eserin yazarı 

C. Diyalog yazarı 

D. Özgün müzik bestecisi 

E. Yönetmen 

 

Ancak CPI L. 113-7/f 1 görsel iĢitsel eserde eser sahipliği vasfını, esere fikrî 

katkı sunan gerçek veya tüzel kiĢilere de tanımıĢtır. Yani hem sınırlı sayıda saymıĢ hem 

de esere fikrî katkı sunan diğer kiĢilere de eser sahipliği talep hakkı tanımıĢtır. Buradan 

yola çıkarak Fransa‘da görsel iĢitsel eser sahipliğinin sınırlı sayı ilkesine tabi olmadığı 

söylenebilir. Fransa yargısına sayılan eser sahipleri dıĢında katkıda bulunan kiĢiler de 

eser sahipliği iddiasıyla yargıya baĢvurabilmektedir. Bu kiĢiler baĢlıca Görüntü 

Yönetmeni, Sanat Yönetmeni, Görsel Efekt Artisti, Kostüm Tasarımcısı vb. olmaktadır. 

Fransız hukukunda sinema eserlerini de içine alan üst eser tipi olan görsel-iĢitsel 

eserlerde eser sahipliği konusunda bu yaratıcı efor kıstasına oldukça fazla değinilmiĢtir. 

Numerus Clausus ilkesini bu noktada benimseyen CPI L.113-7/ F.2‘de görsel-iĢitsel 

eserlerde eser sahipliği konusunda sadece bir adi karine öngörülmüĢ ve aksini iddia 

eden yaratıcı emek sahiplerinin bu iddialarını ispat edebileceklerini kabul edilmiĢtir 

(Tosun, 2013, s. 75). 

Kıta Avrupa hukuk sisteminin en önemli temsilcilerinden Fransa'da yaratıcı 

emeğin film için fikrî bir katkıda bulunan, orijinal fikirleri ile filmin sinema eseri 

sayılmasında rolü olan kiĢilerin de var olduğu kabul edilmiĢ ve bu yönde düzenleme 

yapılmıĢtır. Bu husus CPI‘da Ģöyle ifade edilmiĢtir: ―Görsel iĢitsel bir eserin sahipliği 

vasfını, bu eser üzerindeki fikrî bir yaratım gerçekleĢtirmiĢ olan gerçek kiĢi veya 

kiĢilere aittir.‖ (Tosun, 2013, s. 270) 

Yargı kararlarında görsel iĢitsel eseri meydana getirirken esas yönetmenin 

talimatları dıĢında kendi kiĢisel hususiyetlerini aktarabilen eserin genel yaratılma 

konseptiyle ve ortak yaratma bilinci ile bağdaĢan nitelikteki yaratıcı katkı sahiplerinin 
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görsel iĢitsel eserin sahiplerinden biri olarak kabul edildikleri; aksi takdirde bu 

taleplerinin reddedildiği gözlemlenmektedir (Tosun, 2013, s. 288). 

2.4.5. Alman Hukukunda Görüntü Yönetmeni  

Alman Hukukunda da bu durum diğerleriyle benzerlik taĢımaktadır. UrhG 7. 

Maddesinde eser sahipliği için yaratıcılık ilkesini açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

UrhG 7.‘ye göre; ―Eseri yaratan kiĢi eser sahibi olarak kabul edilir.‖ Sinematografik 

eserler ve görsel-iĢitsel eserler hakkında da eser sahipleri yine yaratıcılık prensibi 

dahilinde değerlendirilmektedir. Bu hukuk sisteminde Numerus Clausus ilkesi eser 

sahiplerinin belirlenmesinde tercih edilmemiĢtir (Tosun, 2013, s. 75). 

Almanya‘nın 1965 tarihli Telif Hakkı Kanunu‘nda sinema filminde eser 

sahibinin eserin yaratıcısı olduğu ifade edilmiĢtir. Alman mahkemeleri ise esere yeterli 

bir ölçüde yaratıcı/özgün katkı verenlerin eser sahibi olabileceğini belirtmiĢ ve bunlara 

örnek olarak yönetmeni, görüntü yönetmenini, müellifi/editörü örnek göstermiĢtir 

(Siefarth, 1986, p. 44). AnlaĢılacağı üzere Alman hukuku da eser sahiplerini 

sınırlandırmamıĢtır. Alman yargı kararları yaratıcı katkı sunan kiĢileri eser sahibi kabul 

etmiĢtir. 
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BÖLÜM 3. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJĠSĠNĠN DEĞĠġEN 

DÜNYASINA TARĠHSEL BĠR BAKIġ: MAGIC LANTERN’DEN 

SĠNEMATOGRAFĠYE GEÇĠġ 

3.1. Kısa Teknolojik Özet 

Teknolojinin sinema üzerinde etkisini somut anlamda yapılan remake filmlerden 

anlayabiliyoruz. Maketlerden bilgisayar animasyonlarına geçiĢ gibi sinemanın her yıl 

geliĢmesi söz konusu. Tablo 1‘de sinemanın biçimini değiĢtiren olaylar sıralanmıĢtır. 

1895 Sessiz Sinema 

1927 Vitaphone ses 

1932 Technicolor 

1953 TV‘nin doğuĢu ve rakâbet için sinemayı geliĢtirme yılları: 

―Sinemascope, 70mm film, IMAX ve 3D filmler‖ 

1960‘lar Bilim-kurgu filmleri ve görsel efektlerin doğuĢu (autodesk) 
 

1975 CCD sensör, ilk dijital kamera 

1989 

CAPS (computer animation production system) bir baĢka 

adıyla ―digital ink and paint‖ sistemiyle dijitalden filme ilk 

baskı 

1990 Yüksek çözünürlüklü tarama ve dijital kurgu 

2000 Dijital Intermediate HD film 

2004 4k DI film 
 

2005 Digital Cinema Print, Youtube 
 

2007 Netflix (Çevrimiçi yayına baĢlaması)  

2008 Super35 HD dijital kamera ve 8k DI ve portatif kablosuz 

ekranlar (telefon, tablet, bilgisayarlar) 

2011 
 

4k DCP projektör 

2014 65mm profesyonel dijital kamera 

Tablo 1 Teknolojik Özet 
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3.1. Pelikül ve Laboratuvar 

Teknolojik olarak sinemanın renksiz ve sessiz doğuĢ hikâyesini çok kısa 

özetlemek gerekir.  

Magic Lantern diye bilinen büyülü fenerin tarihi biraz karıĢıktır. 2. yüzyılda 

Çinliler tarafından keĢfedildiği ve batıda ilk defa ―Ars Magna Lucis Et Umbrae‖ (ıĢık 

ve gölge büyütme sanatı) adlı eserde adı geçtiği bilinir. Ġlkel bir projeksiyon 

denilebilecek bir lens ve camın arkasından gaz lambası yardımıyla cama çizilmiĢ renkli 

görüntünün perdeye büyütülerek yansıtılmasıdır. Zamanla geliĢtirilen alette art arda 

çizilen resimler oynatılarak hareketli görüntü elde edilmiĢtir. 1870‘te Hendry Heyl bu 

aletin patentini almıĢtır.  

Sinematografik ortamın, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkıĢı, Kodak 

fotoğraf kamerası için geliĢtirilmiĢ asetat temel üzerinde emülsiyon döktüğü film 

teknolojisinin icadına paraleldir (Salt B. , 2009, s. 40). Bundan önce, fotoğrafik 

çoğaltma süreci, emülsiyonun kimyasal olarak üzerine kaydedildiği temel genelde cam 

ve diğer sert malzemelerden oluĢmaktaydı. 

Mantıksal olarak zamanda bir hareketi tek bir bakıĢ açısından kaydetmek için 

aralarında tutarlı zaman aralıkları olan birçok ardıĢık görüntüyü kaydetmek gerekiyor. 

―Görüntünün sürekliliği‖ doğal fenomeni, 1824 yılında keĢfedilmiĢ ve görüntüleri seri 

sıralama ile oluĢturacak ve gösterecek görüntüleme araçları (Örnek:1925‘teki 

‗Thaumatrope‘ veya ‗Fenakistiskop‘) yapmak için zamanında birçok giriĢimde 

bulunulmuĢ olsa da hiçbiri sinemanın oluĢumu için gerekli teknik platformu sağlayacak 

yeterlikte değildi. Giderek geliĢen görüntü teknolojisinin keĢif ve geliĢimi, ‗dünyadaki 

maddi Ģeyleri sınıflandırmak‘ için gerçeğin yeniden yaratılması konusunda birtakım 

heyecan verici deneyime yol açmıĢtır (Badger, 2011, s. 124). 

Konu fotoğraf değil ama negatif konusunda ortak tarihe sahip olunduğundan 

belirtmekte fayda olabilir. Fotoğraf makinesinin icadıyla fotoğraf çekmek için önce 

emülsiyon solüsyonu cam tabana dökülürdü. 1851‘den 1920‘lere kadar bu yöntem 

kullanıldı. 1860-70‘lere kadar emülsiyon hassasiyeti (1974‘ten sonra adı ISO olarak 

standartlaĢmıĢtır. Daha önce ASA, DIN, GOST gibi her ülkenin kendi hassasiyet 

standardı vardı) reel zamanda fotoğrafı çekmeye yetecek hızda değildi. 0.8 ISO‘ya 

tekabül eden bir hıza sahip ve ‗ortochrome‘du. Siyah beyaz olup ortachrome adı 
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verilmesinin sebebi spektrumun yeĢil dalgalarına da hassas olup emülsiyondaki 

Argentum Bromide (AgBr, ıĢığa hassasiyet nedeniyle film emülsiyonlarında kullanılan 

ana madde; gümüĢ tuzudur) pozlamasıdır. Bu nedenle sinemanın hareketli 

fotoğraflardan önce büyülü fener, yani animasyon olarak doğması anlaĢılabilir bir 

durumdur.  

Kimyasal film geliĢtirici (metol-hidrokinon) negatif tarihinde hassasiyeti arttıran 

en önemli teknolojiydi. Dolayısıyla buna fotoğraf ve sinema tarihinde en önemli 

buluĢlardan birisi denilebilir. Film geliĢtirici olmadan reel zamanda film pozlamak 

imkânsızdı. Ġlk fotoğrafların pozlanması iki gün sürebiliyordu. Bunu sebebi 

geliĢtiricinin olmaması ve AgBr‘un aritmetik hassasiyetinin 0.3 olmasıydı. Üstelik 

sadece UV ve mavi ıĢık dalgaları olan 520 nm‘ye kadar hassasiyetinin varlığı da ayrı bir 

problemdi. Bugünün teknolojisiyle sadece mavi bölgede aradaki fark tam olarak 13,5 

kattır. Üstelik emülsiyonda ‗taban‘ veya ‗sis‘ denilen minimum yoğunluk artık çok daha 

düĢüktür ve bugün sadece mavi değil görünen tüm spektrum hassasiyetinden 

yararlanılmaktadır.  

Hareketli görüntüler, fotoğrafçılığın geliĢmesi ile aynı zamanlarda oluĢmuĢ ve 

fotoğrafçılık ile hareketli görüntünün dengelenmesi onlarca yıl almıĢtır. Bu noktada 

seyircinin bir sinema filmini deneyimlemesi için birkaç farklı yol vardı. En eskilerden 

bir tanesi ―mutoscope‖ denilen döndürme kol ile çalıĢan makineydi. Görüntüler, bir 

nevi kartotek ölçüsünde formata kopyalanıyor ve dönen bir tambur üzerinden 

geçirilerek kesintisiz hareket olgusu yaratılıyordu. 

Genelde cama dökülen sert tabanlı emülsiyonlardan sonra ‗nitroselüloz taban‘ 

1889‘da üretildi ve sinema kameraları ortaya çıkmıĢ oldu. Nitrat tabanın üretimine 

1939‘a kadar devam edildi. AĢırı yanıcı özelliği ve kimyasal reaksiyonunun fazla hızlı 

olması sebebiyle arĢivlemeye de çok uygun değildi. En ufak nemde hemen oksitleniyor, 

bakır gibi bir tozla kaplanıyordu. Ayrıca filmin emülsiyon kısmına zarar veriyordu. 

Kodak‘ın Safety film adını verdiği asetat taban 1934‘te nitroselülozun yerine geçti. 

Bugün bile kullanılmaya devam ediyor. 

Bu teknolojinin 1890‘larda ilk ortaya çıktığında yarattığı etkiyi bizim hayal 

edebilmemiz zor. Biz etrafımızda sürekli hareket eden görüntülerin olduğu bir ortamda 

yaĢıyoruz. Ekranlara bakarak çok fazla zaman harcıyor olmamız çok sıradan ve hayatın 
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üzücü bir gerçeği ama 1897‘de bu durum ĢaĢırtıcı, yeni ve tamamen devrim 

niteliğindeydi. Dünyaya farklı bir Ģekilde bakma yoluydu ve teknoloji insanların hayal 

bile edemeyeceği Ģekilde dünyayı insanların ayaklarına getirmiĢti. Ġngiltere‘deki Kraliçe 

Victoria‘yı izleyebilir, Hindistan‘daki filleri görmeye gidebilirlerdi. Bir hikâye 

tarafından baĢtan çıkarılma ihtiyaçları yoktu. Ġzlenilen görüntünün hareket ediyor 

olması zaten baĢlı baĢına baĢtan çıkarıcı bir durumdu. 1896‘da perdede gösterilen ilk 

hareketli filmler bir dakika kadar süren kurgusuz olaylardı ve seyirciyi ĢaĢırtıp Ģoke 

ediyordu. Dolayısıyla filmlerde herhangi bir anlatı sürekliliği yoktu. Sadece bu 

görüntülerin destansı bir ekranda hareket ettiğini görmek en büyük yenilikti. 

Film yapımcıları filmleri sinemalarda göstermeye baĢlayınca bu deneyimi birçok 

insanla paylaĢtılar ve bu paylaĢım söz konusu filmlere karĢı olan duygusal tepkiyi 

artırdı. Aniden efsanevi bir Ģekilde kendilerine doğru gelen tren görüntüsü, seyircilerin 

nefesini kesip bayılmalarına ve bu devasa yük trenlerinin onları ezip geçeceğini 

düĢünmelerine neden oldu. O zamanın gazetelerinde bunu teyit edecek çok az bilgi olsa 

da bu devasa, inanılmaz, net, gerçek gibi görüntülerin ekrana yansımasını görmenin 

yarattığı heyecanı anlamak mümkündü. 

Biz bu filmlerin çok kötü yapılmıĢ kopyalarını, genelde yanlıĢ hızda gösterilmiĢ 

halde görmeye alıĢkınız. Dolayısıyla o zamanın teknolojisi nedeniyle bu eski filmlerin 

anlamsız ve çirkin olduklarına dair bir küçümseme içinde olabiliriz. Ancak onları 

yapıldıkları Ģekilde görüntüleyebildiğimizde ĢaĢırtıcı derecede iyi olduklarını da 

düĢünebiliriz. Görüntülerin canlılığı, kalitesi ve tutarlılığı açısından gerçekten çarpıcı 

olduğu ve adeta birkaç hafta önce gösterime girmiĢ gibi olduğu da düĢünülebilir. 

Mutlaka o zamanın problemleri ile karĢılaĢıldı, statik elektrik ile sorun yaĢandı. Bunu, 

Kraliçe Victoria filmlerindeki küçük çizik gibi olan izlerden de anlayabiliriz. Bunlar 

mekanizmanın içinden geçen statik elektrik nedeniyle oluĢmaktaydı. Çözüm üretmek 

oldukça uzun zamanlarını aldı. Fakat bu problemleri bir kenara koyarsak aslında süreç 

bizim bugün bildiğimizin aynısıdır. Yani film iyi bir baskı, güzel ve parlak bir lens ile 

doğru hızda yansıtılırsa oldukça ĢaĢırtıcı ve güzel sonuçlar elde edilebilirdi. Bunun en 

iyi örneği o yıllarda sahneye 68 mm biograph kameranın giriĢiyle görüntülenmiĢtir. 

1895‘te icat edilen 68 mm filmin pratik olmadığı düĢünülebilir. Filmin taĢınma 

zorluğu bir yana kameralar da büyük ve ağırdı. Böylesine geniĢlikte filmle birlikte 

sistem iyice hantallaĢıyordu. Bunu yapmalarının sebebi öncelikle Edison‘un 35 mm 
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patentine sahip olmasıydı. William Kennedy Dixon‘da Edison‘un Ģirketinden ayrılıp 

sonradan adı The Biograph‘a dönüĢen Mutoscope‘u kurunca aslında daha önce 

Edison‘un Ģirketinde icat ettiği Ģeyi yeniden Edison‘un patentini ihlâl etmeden icat 

etmek zorunda kaldı. Maliyet ve hantallığına rağmen 68 mm film ile çekilenlerin 

görüntü kalitesinin muazzam olduğu ayrıca görülebilir. Bu filmler (Indian contingent at 

Hampton court (1902) / Hampton Court‘taki Hint Birliği) gerçekten saniyede otuz kare 

olarak fotoğraflanmıĢ olup çok akıcı bir hareket yaratmıĢtır. Bunların hepsi, Edison ve 

Lumiere filmlerinin tam aksidir. Bu nedenle o zamanlarda bu süreç insanlarda mucize 

etkisi yaratmıĢtır. Bu teknoloji, aradan yüz yirmi beĢ yıl sonra bugünün teknolojisiyle 

bile karĢılaĢtırılabilecek seviyede olabileceği gibi bugünün en yüksek bütçeli 

Hollywood filmlerinde kullanılan IMAX ile de benzeĢmekte olduğunu söyleyebiliriz. 

Elbette siyah-beyaz ve emülsiyon tek katmandan oluĢuyordu. IMAX bugün UV-C 

filtresi dahil on yedi katmandan oluĢan renkli bir negatife dönüĢmüĢtür. 

 

 

Resim 1. Film Formatları ve ġekilleri 
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1910‘larda pelikül filmlerin geliĢmesiyle kameralar 400 ruloya kadar almaya 

baĢlamıĢtır. Dolayısıyla üreticiler, ilk sürekli iĢleme makinelerini tedarik etmeye 

baĢlamıĢlardır. Hem Amerika hem de deniz aĢırı ülkeler için daha geniĢ pozlama 

kontrolü olan yeni motorlu baskı makinası üretilerek laboratuvar bilimi giderek 

büyüyen bir araĢtırma alanı haline dönüĢmüĢtür. 

1920‘lerde birçok büyük Ģehirde bağımsız laboratuvarlar oluĢup endüstriyel ve 

amatör filmlerin sinema dıĢı pazarına hitap etmeye baĢlasa bile uzun metraj film 

Ģirketlerinin önde gelenleri kendi laboratuvarlarını kurdular. Lane: “Laboratuvarlar 

aynı zamanda çıkan kopyaların gelişmiş renklendirme ve tonlaması, erken renk 

işlemleri ve on yılın sonuna doğru da B&W pankromatik pelikül filmi gibi teknolojilere 

de ayak uydurmak zorundadır.‖ demiĢ ve eklemiĢtir: ―ABD’de 16 mm, Avrupa’da 9.5 

mm filmin uygulanması ile laboratuvarlar hem bu formata hem de yeni negatif 

geliştirme prosedürü uygun ekipmanları almaya mecbur kalmışlardır”. 1920‘lerde uzun 

metrajlı filmlerin önde gelenleri için geniĢ film akımı da geliĢmiĢtir ve her ne kadar 

birçok geniĢ uzun metrajlı film, standart 35 mm baskıyla çıkmıĢ olsa da bazı 

laboratuvarlar hem iĢleme hem de basımı yapabilecek donanımda görüntü vermiĢtir.  

  Üretime devam eden ünlü negatif üreticisi OR-WO‘nun Teknik Ġrtibat Ürün 

Yönetimi ve Cinetech lab Direktörü Chris Lane‘e göre, Edison, Lumiere, Paul, Pathe, 

Melies ve Hepworth gibi ilk film yapımcılarının hepsinin kendi laboratuvarlarının 

olduğu görülür. ―Ġlk filmler oldukça kısa süreliydi ve iĢlenmesi raflı tank sistemi ile 

yapılmaktaydı. Film bir çerçeve veya tambur etrafına sarılmakta ve özel tanklarda 

banyo edilmekteydi.‖ demiĢtir. ―Uygun koyuluk için banyo edilen ortokromatik film 

kırmızı karanlık oda ıĢığında kontrol edilmekteydi.  Banyo edilen film ise kurutma 

askısında yerini alıyordu. Ġlk basım makineleri elle çalıĢıyordu ve çok fazla pozlama 

kontrolü imkânı vermiyordu.‖ (Lane, 2021) 

1920 sonları 1930 baĢlarında ses kaydının ortaya çıkmasıyla laboratuvarların 

değiĢken yoğunluk ve değiĢken alan optik ses kayıtları barındırdıkları görülmüĢtür. 

Lane: ―Ses, aynı zamanda otomatik iĢlem makinelerine olan ihtiyacı hızlandırdı çünkü 

piyasaya sürülen kopyalar için ek olmayan daha uzun film makaraları gerekiyordu.‖ 

demiĢtir. 
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Ses, sinematografide çığır açan en önemli devrimlerden biri olarak kabul 

edilebilir. Ġlk bakıĢta ses ile görüntünün iliĢkisi nedir diye düĢünülebilir ancak 

görüntünün kaç kare olacağını standartlaĢtıran etken Ģüphesiz ‗vitaphone‘ sesti. 

Bilindiği üzere ilk kameralar motorsuzdu ve krankla çalıĢıyordu. Hızları ise 

kameramanın türü ve çevirme hızına bağlı olarak saniyede 16-30 kare arası değiĢiyordu. 

Genel standart saniyede iki çevirme ve her çevirme sekiz kareden oluĢmaktaydı. 68 mm 

film için bu durum on kareye tekabül etmekteydi çünkü perfore ve boĢluk yoktu. 

1930‘da yeni üç-Ģeritli kamera ve boya transfer iĢlemi ortaya çıktıktan sonra 

Technicolor, ABD ve Ġngiltere‘deki tesislerini büyütmüĢtür. Hollywood da giderek 

sayısı artan laboratuvarlar, piyasa dağıtım kopyaları üretmekte ve özel efektler ve 

bağımsız uzun metraj yapımını desteklemekteydiler. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın baĢlamasıyla askeriyenin eğitim filmleri ve savaĢ 

görüntüleme talepleri nedeniyle laboratuvarlar faaliyetlerini arttırmıĢlardır. Lane: 

―Amerikan ordusunu eğlendirmek için uzun metraj filmlerin oldukça fazla sayıda 16 

mm dar kopyaları gerekliydi.‖ DemiĢtir. ―Ordunun birçok dalında içinde laboratuvar da 

olan kendi üretim üniteleri mevcuttu.‖ Aslında Lane‘in de söylediği gibi, yeni Acme 

Dunn optik printerı ilk satın alan Amerikan donanmasıydı. Hem profesyoneller hem de 

amatörler için olan Kodachrome pelikül filmin ortaya çıkmasıyla renk derinliği iĢlemesi 

artıĢ gösterdi. 

1950‘lerde yeni Eastman renk negatifi ile laboratuvarlar, bünyelerine renk 

derinliği iĢleme makineleri eklediler. Lane: ―Eastman ve diğer üreticiler, görüntü 

yakalamak, kopyalamak ve basmak için birçok yeni renkli pelikül film lanse ettiler.‖ 

demiĢtir. ―Laboratuvarlar ayak uydurabilmek için kendi kimyasal ve basım yöntemlerini 

güncellediler. Eastman aynı zamanda yeni B&W emülsiyonlarını da lanse etti. AĢırı 

yanıcı nitrat film bazı yerini daha güvenli ve sağlam olan triasetata tabana bıraktı. 

Büyük projeler için 65 mm‘in yeniden canlanması için iĢleme ve basım tesisleri 

gerektirdi. Büyük Ģehirlerdeki ana salonlar haricindeki gösterim yerlerinde 35 mm‘lik 

dar kopyalara ihtiyaç vardı.‖ Ayrıca, 1950‘lerde Technicolor, bir tane Fransa‘da, bir 

tane de Ġtalya‘da laboratuvar tesisi açtı. 

Televizyon yayınlarının 2. Dünya SavaĢı‘ndan sonra yaygınlaĢması 

laboratuvarların kısmetini artırdı. TV Ģovları için 35 mm‘lik orijinal yapımlar 
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laboratuvar taleplerini artırarak TV için yerel 16 mm haber filmleri ABD genelindeki 

birçok istasyonun, filmin iĢlem görmesi, düzenlenmesi ve yayın saatine kadar 

hazırlanması için küçük laboratuvarlar açmasına neden oldu. TV‘nin yayılmasıyla 

Radyo ve Televizyon sektörünün lideri Sony, dijital kameralar konusunda ciddi Ar-Ge 

çalıĢmaları yaptı. 1980‘lerin baĢında dijital sinematografi reklamlarıyla Sony ‗HDVS 

Professional‘ video kamerayı çıkardı ve ilk uzun metraj Julia and Julia (1986) çekildi. 

Dijitalden analoğa yani pozitife basılarak Venedik Film Festivalinde 1987‘de gösterildi.  

Dijital kameralar her zaman film kameralarının zavallı kuzeni olarak görüldü. 

Çünkü uzun süre video kameraları ve portatif video kameralar bugünkü hallerinden 

oldukça uzaktılar. Video, filmin dinamik aralığı ve renk derinliğiyle 2010‘lara kadar 

rekabet edemedi. Gölgelerde ve high- light (pozlamanın üst sınırındaki ıĢık) aralığında 

herhangi bir detay alamıyordu. Dinamik ve renk aralığı, alan derinliği gibi kriterlerde 

onlarca yıl negatifin çok gerisinde olmasından kaynaklı olsa gerek her zaman filme 

benzetildi ve öyle pazarlandı.  

Bilgisayarların kiĢiselleĢip her eve girmesi ve devrimsel bir hızla geliĢmesiyle 

sinema yazılımları dijitalleĢmeye baĢladı. 1990‘ın baĢında dijital kurguya geçildi. Chris 

Lane: ―Takip eden yıllar renklendirme iĢlemlerinin ve basım tekniklerinin ince 

ayarlarını getirdi.‖ demiĢtir. ―Renk zamanlaması, ıslak baskı, ultrasonik film temizleme, 

katkılı renkli printerlar, artan iĢlem ve baskı hızı ve bilgisayarlı kontrol, daha önceki 

zamanların eski el sanatı yöntemlerinin yerine geçti.‖ Daha sonra da DI (Digital 

Intermediate) teknolojisi geliĢti. Bu yöntem sinemada en büyük devrimlerden biridir. 

Film negatife çekiliyor, dijital ortama scanner aracılığıyla 2K çözünürlüğünde taranıyor, 

bilgisayarda iĢleniyor ve sonra pozitife basılıyordu. 

Çok salonlu sinemalar devreye girince büyük baskı sipariĢlerine talep giderek 

arttı. Dağıtım ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için laboratuvarlar yüksek hızda panel 

printerlar kullanmaya baĢladılar. Bir Technicolor yöneticisi: ―Jaws ve Star Wars‘dan 

kaynaklanan bu çeĢit bir geniĢ dağıtım baskısı senaryosunda, siz sadece bir iki salonda 

veya bir iki A pazarında değil, dünya çapında sekiz yüz gösteri merkezinde olay olma 

imkânı yaratan bir ana akım filmi yaratmıĢ oluyorsunuz.‖ demiĢ ve ―dağıtım baskısının 

en uç noktasında‖ Technicolor‘ın 2007 Harry Potter and the Order of the Phoenix için 

15.000 kopyadan fazla baskı yaptıklarını belirtmiĢtir. 
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Birçok film dijital olarak bitirilip dağıtıldığı için dijital ortamın oluĢması film 

baskı sayısını azaltmaya baĢlamıĢtır. Benzer olarak dijital kameralarda ciddi anlamda 

geliĢip bir yenilik olmaktan çıkmıĢ ve hemen hemen bütün görüntü yönetmenleri 

tarafından kabul edilmiĢtir. Bugün dijital aktarım, iĢ kopyası baskılarını devre dıĢı 

bırakmıĢtır. 

Film stüdyolarının distribütörlerle bir anlaĢma yaparak Dijital sinemaya geçiĢ 

dönemini kolaylaĢtırmak için Sanal Baskı Ücreti (VPF) mekanizmasını uygulamaları 

filmin ölüm fermanı oldu. MKPE DanıĢmanlık BaĢkanı Michael Karagosian: ―Sanal 

Baskı Ücreti, film projeksiyon makinesi yerine geçecek dijital sinema ekipmanlarının 

ilk yatırımına kaynak yaratacak bir finansal mekanizmadır.‖ demiĢtir. ―VPF, stüdyoların 

film kopyası yerine dijital kopya dağıtımı yaparak gerçekleĢtirdikleri tasarrufun tekrar 

dağıtılması yöntemidir. Etkili ama mükemmel bir mekanizma değildir. VPF‘den en çok 

kazananlar, ilk gösterim sinemalarıdır çünkü baskı tasarrufu gerçek anlamda orada 

oluĢmaktadır.‖ 

Ġlk SBÜ anlaĢmaları Kasım 2005‘te kâğıda dökülmüĢtür. O zamandan beri, 

Dijital Sinemaya geçen Kuzey Amerika sinema salonlarının oranı %85‘e varmıĢtır. 

Türkiye‘de ise 2014 yılında devreye girmiĢtir ve iki yıl içinde tek bir otuz beĢ projektör 

kalmamıĢtır. Bunun neticesinde film yıkama laboratuvarları da kapanmıĢtır. Türkiye‘nin 

en köklü laboratuvarlarından biri olan Fono Film‘in sahibi Cemal Okan tezimi 

desteklemek için çektiğim belgeselde ―100 yıldır kalitesine güvendiğimiz film 

projektörleri neredeyse hiç değiĢmemiĢ olmasına rağmen, ticari açlığa yenilip iki yılda 

yok oldular. Bunun yerine beĢ yılda bir değiĢen sürekli bakım isteyen ve çok daha 

masraflı olan dijital projektörlere geçildi.‖ demiĢtir (Aslanyürek Y. , 2021). 

Dijital devrimin getirdiği avantajları hafife almamak gerekir. Önceleri mütevazı 

bütçelerle herkesin film çekebilme Ģansı yoktu. Bugün tercih edilmese de bir cep 

telefonuyla çekim yapılabilir ve yapılmıĢtır da. Bu muazzam bir özgürlüktür ve 

kutlanmalıdır. Ancak Türkiye üzerinden örnek vermek gerekirse sektör aniden iĢin 

kuramını bilmeyen binlerce insan getirmiĢtir ve birden ĢiĢmiĢtir. Temmuz 2020 

itibariyle, Türkiye Görüntü Yönetmenleri Derneği‘ne kayıtlı üç yüz görüntü yönetmeni 

vardır ve kayıt olmayan bir o kadar da görüntü yönetmeni olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye‘de çekilen film sayısı ortalama yüz civarında olabilir. Daha ilginci, bu çekilen 



35 
 

yüz filmin neredeyse yarısını yurt dıĢından gelen görüntü yönetmenlerinin çekiyor 

olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye‘de var olan altı yüz görüntü yönetmenine elli film 

civarında iĢ düĢüyor. Türkiye‘de görüntü yönetmenleri bu konudan açık ara en çok 

mustarip olan meslektir. Örneğin 50. SĠYAD En Ġyi Görüntü Yönetmeni adaylığında 

var olan beĢ adayın dördü yabancıdır.  

DCP (Digital Cinema Package) denen dijital projektöre geçmenin Ģüphesiz en 

büyük faydası Hollywood‘a oldu. Filmleri aynı anda tüm dünyada gösterime sokabilir 

hale geldiler. Tabii ki sinema salon iĢletmeleri iĢin ticaretinde olduğu için Türk filmi 

yerine daha çok ilgi çekme potansiyeli olan stüdyo sinemasını göstermeyi tercih etti. 

Cinebonus salonlarının sahibi Mars gurubu AFM salonlarını da alınca, Türkiye‘deki 

salonların %50‘sine sahip oldu. Dahası Premium sınıfında %85‘e sahip oldu. Böylelikle 

tekel iĢletme altında olan Türk salonları, tek bir iĢletmenin kararıyla aynı anda bin 

salona kadar yayına girebilir hale geldiler. Bu en bütçeli filmlerde bile pozitif zamanı en 

fazla üç yüz kopya civarındaydı. Ġki bin iki yüz salon olduğunu düĢünecek olursak diğer 

filmler için boĢta bin dokuz yüz civarı salon kalıyordu. DCP‘ye geçildikten sonra aynı 

filmi bin salonda görmeye baĢladık. Çünkü film bir diskten onlarca salona 

kopyalanabiliyor ve sadece mail yoluyla gönderilen KDM (Key Delivery Message) ile 

Ģifreleme algoritması çözülebiliyordu. Üstelik bu çözülme çok ayrıntılı bir Ģekilde 

belirlenebiliyordu. Filmin kaç kez oynatıldığı, hangi saatlerde gösterildiği vb.  

Asırlık firma olan Kodak, ardı ardına kapattığı fabrikalardan sonra 2012‘de 

iflasını duyurdu. Ġngiltere‘de bulunan Cinetech film laboratuvarlarını istisna kabul 

edersek tüm laboratuvarları kapandı. Bu durum genel izleyici deneyimini pek 

değiĢtirmediyse de profesyoneller tarafından sert bir Ģekilde eleĢtirildi. Çünkü 

sinemacıların artık film çekme Ģansı kalmamıĢtı ve bunun üzerine Christopher Nolan ve 

Tarantino gibi dünyanın en ünlü yönetmenleri tarafından stüdyolara baskı yapılarak 

Kodak ile anlaĢma imzalanması sağlandı. Bu anlaĢmaya göre film alsınlar veya 

almasınlar Ģirketi ayakta tutmaya yetecek miktarda parayı Kodak‘a aktaracaklardı. 

Kodak da seri üretimden çıkıp tamamen özel üretime geçerek masraflarını minimuma 

indirmiĢ oldu. 2014‘te ülkemize gelen 2K projektörlerin yerini 2018‘de 4K dijital 

projektörler aldı.  
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Tarantino, 2012‘de The Hollywood Reporter‘a verdiği bir röportajda: ―Bu 

durum benim için sinema salonlarının bitiĢidir; dijital kameraya çekip dijital 

göstermenin kamusal alanda büyük bir televizyon ekranında film oynatmaktan farksız, 

ben buna imza atmadım.‖ diyerek dijital sinemayı büyük bir televizyon ekranı olarak 

gördüğünü ifade etmiĢtir (Stephen Galloway, 2012).  

Kodak ile stüdyoların yaptığı anlaĢma sayesinde bugün hâlâ en yüksek bütçeli 

filmler IMAX gibi negatife çekilmektedir. Film projektörlü sinemalar Türkiye ve tüm 

üçüncü dünya ülkelerinden tamamen yok olduysa da ABD ve Avrupa‘nın birçok 

ülkesinde gösterime devam etmektedir. Üstelik yapılan anlaĢmayla birlikte dijital 

salonlardan daha pahalı ve çıkan filmler münhasır olarak bu salonlarda dijital 

salonlardan birkaç hafta önce gösterime girmektedir. Bir baĢka ilginç olay ise 1909 

yılında film üretimine baĢlayıp 1990‘larda film üretimini durduran Or-Wo (ORiginal 

WOlfen) 2020‘de tekrar negatif üretmeye baĢlaması sinemada analoğun bitmeyeceğine 

dair bir iĢarettir. Aksine, Eastman Kodak film sektörünün gelirinin 2019 son çeyrekte 

%21 büyüdüğünü açıkladı ve genel olarak daralan bir pazarda nadir bir olumlu haber 

parıltısı sundu (Demolder, 2019). 

3.2. Sinematografik Estetiğinin ġekillenmesi 

Her ne kadar fotoğraf ortamı ile geliĢen sinematik ortam arasında bazı 

benzerlikler olsa bile (1895-1900) fotoğrafçılığın yumuĢatılmıĢ ıĢık, dar alan derinliği, 

yansıyan ıĢık gibi oturmuĢ tekniklerinden hiçbiri sinema yapımının erken yıllarında 

kullanılmamıĢtır. Daha da ötesi, film yapımında kullanılan kameraların hiçbirinde vizör 

bile yoktur. Kadrajlama, kabaca kameranın arka bölümünün çıkartılıp diyafram 

açıklığına direkt bakılarak yapılmaktaydı. Aslında, Melies, Kuzey Kutbu‘nun KeĢfi 

(The Conquest of the Pole) (1912) ve Chaplin‘in ilk filmleri (The Fatal Mallet 1914, 

The Masquerader 1914) gibi sonradan gelen film yapımlarında pek sinematografik iz 

yoktur. Bunun sebebi de henüz teknolojik altyapının görsel bir dil oluĢturmaya müsait 

olmayıĢıdır. O zamanlar için sadece maviye duyarlı, düĢük ıĢık hassasiyetine sahip filmi 

pozlamak, greyfer kolunu çevirmek ve kompozisyonu tutturmakla meĢguldü. Sadece 

sinematografi değil, fotoğraf sanatı da aynı kaderi bu kadar ayrıntılı olmamasına 

rağmen paylaĢmıĢtır. Tıpkı kırk bin yıl önce mağaralara çizilen resimler (Aubert, 2018), 

bugünkü resim sanatına nasıl dönüĢtüyse öyle bir dönüĢüm yaĢamıĢ denilebilir. Resim 
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sanatı ise otuz yedi bin yıldan fazla süre sonra bugünkü sanat anlayıĢına ilk olarak uzak 

doğuda kavuĢmuĢtur. Resim sanatının binlerce yıllık öğretisi, sinematografiye hazır 

gelmiĢtir. Bu nedenle sinematografi bu dönüĢümü yirmi yıl içinde gerçekleĢtirmeye 

baĢlamıĢtır. Bunu ilk baĢaran da The Biograph‘ın belgesel filmleridir denilebilir. 

―The Biograph Company‖ bir baĢka adıyla ―American Mutoscope and Biograph 

Company‖ 1895‘te New York‘ta kurulan ve Londra‘da Ģubesi bulunan 1895‘te 

kurulmuĢ ve 1916'ya kadar faaliyet gösteren bir sinema filmi Ģirketidir. Amerika 

BirleĢik Devletleri'nde tamamen film yapımı ve gösterimine adanmıĢ ilk Ģirkettir ve 

yirmi yılda üç binden fazla kısa film ve on iki uzun metrajlı filmin yayınlandığı en 

üretken Ģirketlerden biriydi. Yönetmen D.W. Griffith, The Biograph Co. Adlı Ģirkete 

1908'de yazar ve aktör olarak katılmıĢtır ancak birkaç ay içinde genel müdürü olmuĢtur 

(Elias Savada, 1995, s. 42). 

American Cinematographer dergisinin yayınları sinematografik tarz hakkındaki 

detaylı incelemeleri ve görüntü teknolojileri araĢtırmaları konuyla çok ilgilidir. Görüntü 

yönetmeninin alanını, yaratıcılık olasılıkları bakımından tekrar çerçevelemiĢtir: Kısıtlı 

teknik ortamda, kadrajlarken, kamera hareketleri ve ıĢıklandırma film çekme sürecinin 

bir parçası değildir ve dolayısıyla sanatsal seçenekler genelde kısıtlı olduğundan 

görüntü yönetmeninin yaratıcı rolünü tartıĢıyor olmanın neredeyse anlamsız olduğu 

düĢünülebilir. Aslında zamanında sanatsal seçeneklerin eksikliği nedeniyle 

sinematografi mefhumu kolunun sürekli doğru çalıĢtırılmasıyla sınırlı bir iĢ olduğu 

söylenebilir. Aksi durumlarda, yani geliĢmiĢ teknoloji sayesinde sinematografik 

özelliklerinin (hareket, ıĢıklandırma, kontrast, renk, kadrajlama ve kompozisyon) 

kontrolü mümkün olduğunda, görüntü yönetmeninin teknoloji üzerindeki ustalığını, 

yaratıcı seçimlerini ve daha zengin sinematik dağarcığını etkin kılar ve plânlama ve ön 

görüntüleme sürecini büyük ölçüde etkiler. 

Sinema tarihi boyunca, görüntü yönetmenin rolünün önemi bağlamında, yetkin 

bir görüntüleme teknisyeninden, görüntü yaratma konusunda daha uzman bir yaratıcı 

role doğru kademeli bir geçiĢ olmuĢtur (Fauer, 2006) Bilgisayarda yaratılmıĢ görüntü 

(CGI), yeĢil perde ve tarama teknolojisindeki en son buluĢlara dayanan filmlerin 

yapımındaki artıĢla birlikte bu geçiĢ son zamanlarda hız kazanmıĢtır. 
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Kompozisyon ve kadrajlama, filmlerin analizinde ve sinema ile ilgili teorik 

söylemlerde sıkça adları geçen görüntü özellikleridir. Bu nedenle, bunlar ve diğer 

biçimsel araçların etkinleĢtirilmesinde sinematografik teknolojinin rolünü belirlemek 

önemlidir.  

Ġngiliz yapımı sessiz dram filmi ―Grandma's Reading Glass‖, George Albert 

Smith tarafından 1900‘de yönetilen, çeĢitli nesnelere odaklanmak için büyük bir 

büyüteç ödünç alan gencin deneyimini paylaĢır. Filmin konusu gereği sinema tarihinde 

ilk yakın ve detay plân kullanıldığından kamera tekniğinin filmin anlatımına katkısında 

örnek olmuĢtur. 

Balıkgözü lensin tarihçesi ilginçtir. 1906'da fizikçi Robert W. Wood'un Johns 

Hopkins Üniversitesi'ndeki laboratuvarında "su dolu bir kova, pinhole kamera, aynalı 

cam ve yüksek miktarda ıĢık" kullanarak balık gözü lens olarak bilinen Ģeyi icat 

ettiğinde baĢlıyor. Amaç, bir balığın dünyayı su altından nasıl gördüğünü taklit edecek 

bir görüntü oluĢturmaktı. Makalenin baĢlığı ―Fish-Eye Views‖ (Balıkgözü görüĢü) idi. 

Su kovasının yerini optiğin alması Mikhail Mikhaylovich Rusinov‘u bekledi. 1946‘da 

aldığı patentiyle Alman Leitz ve Zeiss optik üreticilerini yıllarca hayretler içinde bıraktı 

ve nihayetinde Rusinov‘un üretime geçen lensleri Russar MR-2, Alman lenslerine 

kıyasla daha hızlı ve çok daha iyi optik kaliteye sahip olduğunu gösterdi. Bu optik lens 

tasarımı, mucidinin akademik doktorasının zirvesiydi. 2011‘de, Zeiss'in kıdemli bilim 

adamı ve baĢ optik tasarımcısı Dr. Hubert Nasse, Zeiss Carl Zeiss AG Kamera Lensi 

Bölümü tarafından yayınlanan Camera Lens News dergisinin kırk birinci sayısında 

yayımladığı bir yazıyla itiraf edecekti: 

―1946'da yeni bir tür simetrik geniĢ açılı lens için ilk patent için Rus lens 

tasarımcısı Michail Rusinov baĢvurdu. GörünüĢe göre iki retrofokus lens arka 

elemanlarla birlikte kombine edilmiĢti ve bu nedenle açıklığa yakın pozitif kırılma 

güçlerinin simetrik bir düzenlemesine sahipti. Önde ve arkada güçlü bir negatif 

menisküs tarafından çevrelenmiĢti. 1951 yılı itibarıyla Ludwig Bertele bu fikri daha da 

ileriye taĢıdı ve Zeiss adına efsanevi Biogon'u tasarladı.‖ G. I. Nikolo, The orginal 

Russar MR-2 5.6/20 mm 1950's, 18.09.2009, https://filmphotograph.com/russar-mr-2-1-

56-20-kmz-leica-screw-mount-lens-m39 
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Ġlk balıkgözü çekimi ise uzun yıllar sonra 1964‗te Russar‘ın bu lensiyle 

Urusevsky‘nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği Soy Cuba filminde kullanılmıĢtır. Bu 

film sinema tarihinde devrimsel birkaç özelliğe daha sahiptir. Örneğin steadicam henüz 

icat edilmemiĢken, steadicam ile bile yapılamayacak plansekans sahneleriyle doludur. 

Kameranın beĢ dakika üstünde durmadan hareket etmesi, havada uçması, suya girmesi 

gibi bugün görüntü derslerine konu olacak kamera hareketlerine sahiptir. 2019‘da 

American Society of Cinematographers (Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği) 

‗nin yirminci yüzyılın yüz dönüm noktası filmleri listesine girmiĢtir (Turner, 2019). 

 Kameranın pan ve tilt olayı 1905‘te ortaya çıkmıĢtır ama kullanımı kısıtlı 

olmuĢtur. Aslında o dönem filmlerine pan ve tilt gibi sinematografik araçların dahil 

edilmesi çok istisna bir olaydı (Pluzhnikov, 1984, s. 10). Kamera hareketlerini, hikâye 

anlatma aracı olarak kullanmanın zorluğu kamera teknolojisinde yatmaktadır. Vizör 

görevi yapacak aparatların olmayıĢı, film çekimi sırasında doğru kompozisyon 

kararlarının verilmesini imkânsız kılmaktadır. Kamerada motorize film hareketlerinin 

devreye giriĢine kadar, çalıĢtırma kolunu sabit bir hızda çevirmek ve böylece filmi 

kamera penceresinden geçirmek ve sahneyi sabit kare hızında kaydetmek kameramanın 

göreviydi. Elle çalıĢtırılan kameralardaki genel kare hızı saniyede on altı kare olup bu, 

kolun saniyede iki kez dönmesi ve her dönmede sekiz kare olması demekti (Oosterhout, 

2012, s. 29). 

Bu durum, eĢ zamanlı pan ve tilt yapabilmeyi çok zor kılıp bunların neden nadir 

kullanıldığını da açıklamaktadır. Bunun için The Biograph Ģirketinden çıkma ünlü 

kameraman Billy Bitzer‘i dünya sinema tarihine yazıp birçok belgesele konu olmasının 

sebebi de bu tekniği ilk kullananlardan biri olmasıyla alakalıdır. Griffith, 1908‘e kadar 

Arthur Marvin adında bir kameramanla çalıĢırdı. Biograph‘a girip Bitzer‘in belgesel 

çekimlerini gördükten sonra kameraman onunla çalıĢmaya baĢladı. Biograph‘tan 

ayrıldığında Bitzer‘i yanına almak istediği bilinir. Griffith‘in en önemli filmlerinde 

Bitzer hem kameraman hem de yapım ortağı olmuĢtur. 1899‘da Bitzer tarafından 

çekilen ―The Jeffries-Sharkey DövüĢü suni ıĢıkla çekilen ilk filmdir. Bitzer bu süre 

zarfında mevcut teknolojileri mükemmelleĢtirmek ve yenilerinin icadını geliĢtirmeye 

devam etti. Ġlk kontür ıĢık kullanımı, ilk diyafram yardımıyla alan derinliği kullanımı ve 

ilk çift pozlamayı yaparak sinematografiye öncülük etti. IĢıklandırmanın en temel 

prensibi üç taraflı aydınlatmanın temelini atanlardan biri oldu. Mesleğe girdiği ilk 
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günden ölümüne kadar Lumiere patentini satın alıp Leon Bouly tarafından üretilen 

Pathe Studio kamerasını kullandı. 1912'de üretilen Bell & Howell 2709 kameranın 

çıkıĢına kadar en ünlü yayın kameraydı. 

  

Resim 2. Lumiere tasarım patentli Pathé Freres tarafında Paris‘te üretilen ―Pathe 

Studio‖ 

 

Resim 3. Bell & Howell 2709 
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Resim 4 G.W. "Billy" Bitzer (Solda) ile D.W. Griffith (Sağda) 

 

Motorlu kameraların devreye girmesi ve doğru vizör aparatlarının kullanılmaya 

baĢlanması kompozisyon ve kamera hareketleri konusunda denemeler yapmaya ve 

yaratıcı seçenekler oluĢturmaya olanak sağlamıĢtır. Bu teknik geliĢmelerden, yaratıcılık 

anlamında fazlasıyla yararlanan ilk filmlerden biri ―Bronenosets Potyomkin‖ (Potemkin 

Zırhlısı) (Yönetmen: Sergei Eisenstein, 1925 — dop: Edward Tisse, Vladimir Uralsky) 

olmuĢtur. Ġki görüntü yönetmeninin olmasının sebebi Tisse‘nin kompozisyon 

konusunda baĢarılı iken daha çok teknik hakimiyet gerektiren suni ıĢıkla aydınlatmada 

Uralsky‘nin daha baĢarılı oluĢudur. Bu nedenle bütün dıĢ çekimleri Tisse yaparken iç 

çekimlerin tamamını Uralsky üstlenmiĢtir. Bu durum, görünüĢe göre iptidai ama bugün 

her kameraya otomatik eklenmiĢ olan geliĢmenin, sinematografinin bir uzmanlık alanı 

olarak ortaya çıkmasında çok büyük bir etkisi olmuĢtur. Yapay ıĢıklandırmanın da 

geliĢmesiyle birlikte Uralsky gibi Henrik ve Julius Jeanzon, G. W. Bitzer, Carl Meyer 

ve Raoul Walsh gibi görüntü yönetmenlerinin iĢlerinde belirgin görsel stillerin ortaya 

çıktığı görülebilir. 
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Resim 5 Potemkin Zırhlısı (1926) 

 

Resim 6 Kameralı Adam (1929) 
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Resim 7 Wings (1927) 

Görüntü yönetmenlerinin meslek araçlarının yenileri ve daha verimlileri 

geliĢtirildikçe sinema filmi yapımı teknolojisi de dramatik bir devrim geçirmektedir. 

Sadece film endüstrisine değil aynı zamanda bir kamera sanatçısı olarak kendi varlığına 

karĢı olan sorumluluğu nedeniyle de sinema filmlerini olabilecek en sanatsal ve 

ekonomik Ģekilde fotoğraflamak için bu yeniliklere ayak uydurmak zorundadır. Sinema 

tarihi boyunca sinematografi, görüntü yönetmenlerine meydan okuyan ve onlara yeni 

yaratıcılık imkânları sunan teknik buluĢların etkisi altında olmuĢtur. Teknolojinin film 

yapımındaki yaratıcı kullanımı görüntü yönetmeninin iĢinde gizlidir. Sinematik dilin 

evriminin yanı sıra film yapımı teknolojileri hakkındaki titiz ve detaylı çalıĢmasında, 

Ruslar kurgu gibi sinematografik açının ortaya çıkmasını detaylandırmıĢtır. Bunu 

sadece ve sadece sinemaya ait olup fotoğrafçılıkta tekrar üretilmesi mümkün olmayan 

kompozisyon türleri olarak tanımlamıĢlardır. Bu durum sinemanın köklerinin olduğu 

hareketsiz fotoğrafçılıktan ayrılması, görüntü yönetmeninin teknik ve yaratıcılık 

yetkinlikleri gerektiren bir rol olan görüntüleme uzmanı olarak ortaya çıkmasının 

simgesi olabilir.  Yirminci yüzyılın baĢında, ark ıĢıklarının devreye girmesine denk 

gelecek Ģekilde ―resimsel‖ sinematografiye ya da filmlerin görsel tarzın tasarımında 

resim sanatının türlü form ve hareketlerini referans almaya doğru bir kayma 
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gözlemlemiĢlerdir ki bu modern sinematografide çok uygulanmaktadır (Benjamin B. , 

2013, s. 37) 

Film yapım teknolojileri hızlı bir tempoyla geliĢmekte ve küresel film yapımı 

ekonomisinde istihdam, roller ve atamalar anlamında yeni yaklaĢımlar tasarlanmaktadır. 

Bunun görüntü yönetmenlerinin rolü üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yeni teknoloji, 

yeni jenerasyon görüntü yönetmenlerini bütçe ve zaman dilimi açısından daha dar bir 

üretim çerçevesi anlamında bir yandan özgürleĢtirirken öte yandan da kısıtlamaktadır. 

Bununla beraber sinemanın ilk zamanlarındaki yenilikler sayesinde sinematografinin 

yüksek uzmanlıkta ve yaratıcılıkta bir profesyonel alan olarak doğmuĢ olduğu ve görsel 

teknoloji alanındaki yeniliklerin görsel hikâye anlatımının yeni Ģekillerini sürekli 

esinlendirip doğurduğu da söylenebilir. Bunun doğal sonucu ise film yapımında Ģekil ve 

tarzı tanımlamada, teknolojinin hızla baskın etken olmaya baĢlamasıdır. Giderek artan 

CGI (bilgisayarda yaratılmıĢ görüntü), 3D sinema kullanımı ve Sanal Gerçeklik / 

Virtual Reality alanındaki çığır açan teknik ilerleme, görüntü yönetmeninin yaratıcı 

etkinliklerine meydan okumaktadır (Benjamin, 2013, s. 38). Mesela, görüntü 

yönetmeninin paletinde bulunan daha önemli stilistik seçimlerinden biri alan derinliği 

ve yoğunluktur. Muhtemelen teknik gelenek haline gelecek 2
16

 bit
 
yani 16 bit derinlik 

film çekimi; ıĢık kullanımı, optik seçimi gibi kamera teknolojisindeki son geliĢmeler 

nedeniyle, alan derinliği, kontrast, renk ve poz gibi temel sanatsal seçimler, görüntü 

yönetmeninin kendi karar verme sürecinden çıkartılarak yapım sonrası aĢamasına 

devredilmiĢtir. Bu konu, görüntü yönetmeninin iĢlerinden birinin büyük oranda 

‗colorist‘ denilen post-prodüksiyonda filmin renklerini düzenleyen operatöre 

bırakmasına neden olduğundan terminolojik olarak ne olduğunu anlamak önemlidir. 

Özetle kanal baĢına bit derinliği, dijital görüntüde her renk pikseli üç ana rengin bir 

kombinasyonuyla oluĢturulur: Kırmızı, yeĢil ve mavi. Birincil renge ―renk kanalı‖ denir 

ve bit derinliği ile belirtilen herhangi bir yoğunluk değerine sahip olabilir. Her ana renk 

için bit derinliğine ―kanal baĢı bit‖ (bit per channel) adı verilir. 2008‘e kadar çıkan tüm 

dijital kameralar kanal baĢına sekiz bit renk derinliğine sahip olduğundan post-

prodüksiyonda renk düzeltme yapmaya müsait değillerdi. Bu durum ton geçiĢlerinde 

gözle görülür kırılmaların ortaya çıkmasına sebep oluyordu (Artyushin, Barsky, & 

Vinokur, 1999, s. 43) 
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Resim 8 Renk Tonu Derinlikleri  

2bpc 4 ton 

4bpc 16 ton 

6bpc 64 ton 

8bpc 256 ton (SD monitör ve televizyonlar, amatör video kameralar) 

10bpc 1024 ton (HDR10 televizyonlar, ilk profesyonel dijital kameralar: Sony F900, Red One, ARRI 

Alexa) 

12bpc 4096 ton (DCP Projektörler, profesyonel monitörler, Dolby Vision) 

14bpc 16384 ton (eski profesyonel dijital kameralar) 

16bpc 65536 ton (yeni nesil profesyonel dijital kameralar, Sony F65- Sony Venice, Red Ranger, Arri 

Alexa LF) 

 

2008‘in sonlarına doğru bu durum ve sorun birden çok markanın 10 bit ve 12 bit 

sensörlü dijital kameralar üretmesiyle aĢıldı ancak bu defa kayıt standartlarıyla ilgili çok 

fazla sorunun ortaya çıktığı bilinir. Çünkü her kamera markası kendi kayıt formatını 

lisanslayıp diğer Ģirketlerle ücretsiz paylaĢmayı reddetmiĢtir. Bu noktada beliren temel 

soru, modern görüntü teknolojisi daha fazla yaratıcılık özgürlüğü mü sağlamaktadır, 

yoksa yaratıcı seçim ve yorumların yerine giderek daha fazla teknik süreç mi 

getirmektedir? Bunun anlamı, dairenin yavaĢ yavaĢ tamamlanarak, görüntü 

yönetmenlerinin, bu bölümün baĢında da ele alındığı gibi, ilk zamanlardaki film 

yapımının ―teknik eli‖ durumuna döneceğidir. Her ne kadar dijital görüntüleme 

teknolojisi bugün sinemanın ilk zamanlarına kıyasla çok daha kompleks olsa da giderek 
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artan teknolojik eğilimler, mesleğin diğer birçok öznel ve yaratıcı taraflarını göz ardı 

ederek görüntü yönetmeninin rolünü vasıflı bir teknisyene indirgeyebilir. 

Sinematografinin hem yaratıcı hem de teknik iĢlemleri kapsadığı kesin olsa bile bu 

önemli bir endiĢe kaynağıdır. Aslında, modern görüntü yönetmeni, bu yeni teknolojinin 

ortaya çıktığı araĢtırma ve geliĢtirmenin gerçek öncüsüdür. ĠyileĢtirmeler önererek ve 

yeni malzemeyi ticari olarak piyasaya sürülmeden önce deneyerek bu yeni teknik 

geliĢmelere yardımcı olur. Görüntü yönetmenlerinin kendi kültürel ve eğitim 

organizasyonları, Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği, görüntü yönetmenliğinde 

yeni iĢlemlerin ve yeni tekniklerin geliĢiminin devamı için özellikle aktif rol oynar. 

Hollywood‘daki kulüpleri en iyi projeksiyon malzemesi ile donatılmıĢ olup endüstrideki 

üretici ve diğerlerinin yeni filmleri, yeni renk iĢlemlerini ve yeni teknik buluĢları 

Hollywood‘un kameramanlarına gösterebilme fırsatı vermekte ve böylece 

kameramanların sanatın kalkınması için gerekli olan bu geliĢmelerden haberdar olmaları 

sağlanmaktadır. 

Bu tez, araĢtırmayı hedeflediği kapsayıcı soru ile alakalı olarak, yapımın farklı 

aĢamalarında görüntü yönetmeninin rolünün ne olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Bu 

sorunun daha detaylı incelenmesi ve görüntü yönetmeninin rolü hakkında daha hassas 

bir anlayıĢ oluĢturulması için takip eden iki bölüm, sinematografinin yaratıcılık ve 

teknik uygulama anlamında olası tanım, perspektif ve konumlarına odaklanacaktır. 

Aynı zamanda, görüntü yönetmeninin, çağdaĢ film yapımcılığındaki çalıĢmalarının 

değiĢen birlikte çalıĢma faaliyetlerini keĢfetmeye çalıĢacaktır. 
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BÖLÜM 4. SĠNEMATOGRAFĠNĠN UYGULAMALARI 

Bazıları, ―Sinematografi, fotoğrafçılıktan nasıl farklıdır?‖ diye sorabilir. 

Fotoğrafçılık bu alanın temeli Ģeklinde yaygın bir kanı vardır. Ancak bunun bir aslı 

astarı yoktur. One summer day in France in 1827, Joseph Niepce‘nin 1827‘da çektiği, 

dünyanın ilk fotoğrafı kabul edilen Fransa‘da bir yaz gününden (Brown B. N., 2012), 

1888‘de çekilen ilk sinema filmi Roundhay Garden sahnesine kadar William Constable 

(1783-1861) ve Eugene Constant gibi önemli fotoğrafçılar çıksa da sanatsal yorumunu 

katan hiçbir önemli eser veya sanatçı ortaya çıkarmamıĢtır. Fotoğrafçılıkla ilgili ilk 

derginin 1884‘de çıkması yeni sanatın Ģekillenmeye baĢlamasıyla ilgili önemli bir kanıt 

taĢır. Yani fotoğrafçılığın bir sanat dalı olarak doğması sinemaya paraleldir. Zira sinema 

gibi fotoğrafçılık da bir sanat üretebilecek gerekli teknik yeterliliğe veya bilgiye sahip 

değildi. Sinemanın doğuĢuyla ortaya çıkan büyük ilgi yanında büyük bir pazarı ortaya 

çıkardı. Bu pazara Kodak, Agfa gibi Ģirketlerin katılmasından sonra filmin büyük biz 

hızla geliĢmesine vesile olmuĢtur ve sanılanın aksine, fotoğrafçılığın sinema sayesinde 

geliĢtiği söylenebilir. Kuru plakalardan nitrat tabanlı filme geçiĢ sinema sayesinde 

gerçekleĢmiĢtir, aynı Ģekilde filmin yüksek hızlara çıkma ihtiyacı da tamamen sinema 

filmlerinin gereksinimidir, zira ilk çekilen fotoğraf gibi, fotoğrafçılıkta bir kareyi 

saatlerce pozlamak mümkünken sinemada bu olası değildir. Temel olarak fotoğrafçılık 

ikinci dünya savaĢı sonrasına kadar pazar payına sahip olan bir sektör değildi ve paranın 

dönmediği bir sektörde yatırım yapılmaz, yatırımın olmadığı yerde teknolojik geliĢme 

oldukça yavaĢ olur. Ancak Ģunu kabul etmek gerekir ki, fotoğrafçılık bir hikâyeyi 

sinema filminde anlatmanın gereksinimleri kısa süre de olsa daha öncekilerden 

benzersiz bir teknik yaratmıĢtır. Hareket eden figürlerin kullanımı, estetik elde 

edebilmek için kullanılan ıĢıklandırma tekniği, nispeten kısa-odaklı lenslerin etkili 

kullanımı, mobil kamera, hepsi fotoğrafçılığın mahsus örneklerdir.  

Çok önceki dönemlerde, kameramanlar, kararma (fade-out) ve açılma (fade-in), 

geçme (lap-dissolve), mat planı, iĢlemli plan (process shot) ve gibi özel efektler görüntü 

yönetmeninin elinden çıkıp laboratuvar tekniklerine, sonra da bilgisayar iĢlemlerine 

dahil edilmiĢtir. Asıl önemli olan genelde bunların ve diğer araçların, yönetmenin film 

vizyonuna ve senaryo yorumuna istinaden nasıl yaratıcılıkla uygulandığıdır. Görüntü 

yönetmenliğinin, görüntüleme teknolojilerini uyguluyor olmasının önemi yaygın Ģekilde 
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kabul görse de yaratıcı yorumları ve estetik kararlarını göz ardı etmek film yapımının 

sadece kısmen anlaĢılmasına neden olur. Her ne kadar, bütçeleri en uygun Ģekilde 

kullanmak ve filmi biçimli bir ahenk ile canlandırmak için vizyonun, prodüksiyondan 

önce netleĢmesi beklense de Ortadoğu‘da film çeken bir görüntü yönetmeni olarak 

benim tecrübem, bütçeleri aynı ortalamaya sahip filmlerde dahi farklı anlayıĢ ve 

biçimler olduğu yönündedir. Bir filmde senaryodan itibaren yaratıcı katkı beklenirken, 

bir baĢka filmde senaryodan günde 20 sayfa çekmek bekleniyor. Elbette televizyon ve 

gibi ticari odaklı çekimlerden gelen bu sayfaya göre çekim programı hesaplayanlar 

sanatsal yaratıcılık değil, ürün yetiĢtirme telaĢındadır. Bunu eleĢtirmemekle birlikte bu 

tarz çalıĢan ekiplerin sanatçı kimliği yok olmaktadır. 

UygulanıĢı ile ilgili Hitchcock‘un sinemacılar arasında bilinen sözü vardır: ―Ben 

her zaman bir hikâyeyi sinematografik yolla, baĢarılı görseller ve aralarda ufak parça 

anlatımlar denerim…‖ Senaryo yazarken diyaloğu net bir Ģekilde görsel öğelerden 

ayırmak ve mümkün olduğunca senaryoda diyalogdan çok görsele dayanmak 

gerekmektedir (Scott & Truffaut, 1985, s. 61). 

Bir görüntü yönetmeninin yaratıcı imzası, genelde bir filmin görsel tarzı veya 

bakıĢı olarak düĢünülür. Bununla birlikte, tamamen görsel olan bir ortamda ―görsel 

tarz‖ ve ―görünüĢ‖ terimleri, bir filmin yapımındaki hemen hemen bütün hususlara 

uygulanabilir. Hitchcock‘un yukarıdaki beyanına uygun olarak, hikâyenin tarihsel 

içeriğinin, mekân (mimari), ıĢıklandırma, kostüm ve makyaj, ulaĢım araçları, eĢyalar 

(veya sinema için ―dekor‖) seçimleri üzerinden ve renk paleti türünden nasıl iletildiğini 

göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bunlardan her biri, belirli tarihi dönemlerin 

temsilci olarak çok sayıda ortamda (örnek: resim, fotoğraf, dergi ve gazete) bulunan 

toplu hafızaya hitap etmektedir. 1930 model bir otomobil ve o dönemin kostümünü 

giyen bir oyuncu otomobiliyle tahmini bir dönemi, kostümüyle hem dönemi hem de 

nerede geçtiğiyle ilgili bir fikir verebilir. Bunlardan biri için yapılan sanatsal tercih, söz 

konusu filmin anlamını, birçok aĢamada tarihsel içerik ve toplumsal geçmiĢ bağlamında 

Ģekillendirir. Tarihsel içerik, seyircilerin beklentilerini, karakter ve konu açısından 

neyin mümkün olabileceğine dair fikir birliğini Ģekillendirir. Mesela, 17yy. geçen bir 

hikâyede ortaya çıkan bir krizin, karakterlerden birinin diğerine cep telefonu mesajı 

yollayarak çözülmesini bekleyemeyiz. Bu nedenle sanat yönetimi, kostüm tasarımı, 

makyaj gerçekliğe bağlı olup taklit etmek durumundadır. Bu gerçekliğe elbette bir 
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yorum katması beklenebilir ancak bu yorum telefon örneğindeki gibi oldukça sert 

çizgilerle sınırlıdır. Birçok profesyonel iĢ birliği yaparak filmin görsel dünyasını 

oluĢturan tarz ve sanat bazlı farkların karmaĢıklığına katkıda bulunur. Belli fikirlerin 

sanatsal seçimlerle ifade edilmesi her zaman anında anlaĢılmayabilir ve seyircinin 

yorumunu gerektirebilir. Sanatsal tercihlerin anlam sembol olarak yerleĢtirilmesi 

Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletleri film yapımcıları tarafından sıklıkla kullanılmıĢ 

ve seyirci tarafında da kabul edilmiĢtir. Dolayısıyla, karmaĢık fikirlerin, açıklayıcı 

diyalogların yardımı olmadan nasıl görsel olarak ifade edilebileceğini de göstermek 

mümkün olmuĢtur. Örneğin doli ile oyuncuya yaklaĢmak bir durum değiĢiminin 

göstergesidir. Bu, Bresson‘un hem yönetmenin hem de görüntü yönetmeninin iĢini 

kapsayan geniĢ sinematografi sınıflandırması ile bağlantılıdır. Bu nedenle, Bresson‘un 

tutkulu beyanı ―benim filmim önce kafamda doğar, kâğıt üzerinde de ölür; kullandığım 

yaĢayan insanlar ve gerçek objelerle dirilir.‖ (Bresson, 1986, s. 17) Senaryo yazarlığının 

eksiklerinin bildirimi olarak alınmamalı, güçlü bir bağlayıcılığı olan sinematografinin 

görsel hikâye anlatımındaki benzersiz rolünün altının çizilmesi olarak görülmelidir. Bu 

nedenle, sinematografiye özel uygulaması bakımından, ―görsel tarz‖ terimi tekrar 

gözden geçirilmelidir. 

Macar görüntü yönetmeni Andrew Laszlo, görüntü yönetmeninin rolünü 

anlayabilmek için biraz daha farklı belki de daha özel bir yaklaĢım sunmaktadır. ―Bir 

görüntüyü kaydetmek ile bir görüntüyü yaratmak‖ arasındaki farkla ilgili 

sorgulamasında, bu iĢin yaratıcı ve teknik yönlerini birbirine bağlamaktadır (Laszlo, 

2000, s. 36-37). Laszlo‘ya göre, ―kaydetme‖ eylemi ile ―yaratma‖ eylemi arasındaki 

temel fark, görüntü yönetmeninin iĢinin doğasında mevcuttur. Laszlo, sinematografik 

görüntü oluĢturmaya yönelik iki farklı yaklaĢım arasında bir ayrım yapmıĢtır: Birinde 

görüntü, kamera ekipmanı kullanılarak kaydedilen bir olaydır; diğerinde ise görüntünün 

bileĢenlerinin, sahne filme çekilmeden önce planlı olarak yaratılması ve 

birleĢtirilmesidir.  

Laszlo, görüntü yönetmeninin poz, kamera açısı, kompozisyon ve kadraj ölçüsü 

ile ilgili kararları olarak tanımlamıĢ ve hepsinin uyumlu olarak sahnenin oluĢumunu 

bilgilendirdiğini anlatmıĢtır (Laszlo, 2000, s. 51)  Laszlo‘nun yaklaĢımı sinematik 

metnin oluĢturulmasında hem yaratıcı hem de teknik yetkinlikleri kapsamaktadır. 

―Seyirci üzerinde duygusal ve psikolojik etki bırakan unutulmaz filmler‖ yaratmak 
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amacıyla yaratıcı ve teknik iĢler dengelenmiĢtir. Lazlo‘nun kitabını incelerken 

dönemine göre konumunu anlamak önemlidir. Lazlo‘nun, görüntü yönetmeni eğitiminin 

kökleri klasik 1940‘lar Hollywood sinemasından gelmektedir. O yıllar ‗sahneyi 

yaratma‘ konusunda katı ve dar esasları takip eden bir sinematografi tarzıydı (Salt, 

2009, s. 12). Bu tarzın stüdyoların beklentisiyle direk ilgisi vardır. Zira baĢrol 

oyuncuların kendine özel isteklerinin dahi sinematografinin önüne geçebildiği yıllardan 

bahsediyoruz. Laszlo‘nun köklü ve Ģekilsel yöntemlerden yaratıcılığa dönüĢümü ilk 

filmlerinden itibaren belirgindir (Laszlo, 2000, s. 74) ve Laszlo‘nun, yaratıcı yorumun, 

teknik yetkinliğe denk olduğuna dair yaptığı vurgu hakkında okuyucuya bir fikir 

verebilir. Bugün dijital kameraların geliĢmesiyle teknik yetkinliğin miktarı ve önemi 

oldukça düĢmüĢtür. Pozometre, spotmetre, colormetre gibi ölçüm cihazları olmadan 

negatife çekim yapmak mümkün değilken, bugünün dijital dünyasında artık bu cihazları 

kullanmayı bilen görüntü yönetmeni çok az. 

Greg Tolland‘ın Citizen Kane / YurttaĢ Kane (Wells, 1940) ve Grapes of Wrath / 

Gazap Üzümleri (Ford, 1940) filmlerindeki sinematografisi gibi birkaç göze çarpan 

istisna dıĢında yirminci yüzyılın ilk yarısında sinematografi kelime anlamından uzak, 

teknik detaylarda boğulmuĢ bir departmandı. Yaratıcı yorum üzerindeki bu artan 

vurgunun, kayıt ortamının(negatif) iĢleme kalitesi ve ıĢık hassasiyeti, çok daha iyi 

ıĢıklandırma ekipmanlarının çıkıĢı, kamera ve lens teknolojisi açısından ortamda oluĢan 

teknik geliĢmelerin büyük yardımı olduğu gerçektir. Krank milini belirli bir ritimle 

çevirerek 16 kare tutturmaya çalıĢan ve bu sırada oyuncuyu takip eden bir 

kameramandan çok daha geniĢ bir yaratıcılık alanı oluĢturmuĢ ve görüntü 

yönetmeninin, değiĢik ve zengin bir görsel dil geliĢtirmesini sağlayarak kısıtlı 

teknolojinin getirdiği dar sınıflandırmadan kademeli olarak kurtulmasını mümkün 

kılabilmiĢtir. Bu, görüntü yönetmeni Allen Daviau‘nun, sinematografi uygulamasının, 

―sanat hizmetinde teknoloji ustalığı‖ ile aynı olduğuna dair beyanı ile uyumludur 

(Glassman, McCarthy, & Samuels, 1992)  

Yapım aĢaması ön hazırlık ve çekim ve post prodüksiyon olarak üç kısma 

ayrılır: Ön hazırlık kısmı; yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni ve besteci 

gibi yaratıcı kiĢilerin bir araya gelip yapım Ģartlarını ve bütçeyi göz önünde 

bulundurarak mekân seçme, mekânı senaryoya nasıl uyarlayacaklarını, yani nasıl 

tasarlayıp ıĢıklandıracaklarını, yönetmenin nasıl kurgulayacağını, müzisyenin ne çeĢit 
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bir müzik yapacağını kararlaĢtırdığı aĢamadır. Ekipten ekibe farklı olmakla birlikte, 

ideal olan görüntü yönetmeninin, yönetmenin filmi nasıl kurgulayacağına ve belirlediği 

dramaturjik ritme göre kamera hareketlerini ve açıları yönetmenle istiĢare etmesi ve 

senaryodan yola çıkarak filmin dramasına uygun bir renk paleti ve kontrast belirlemesi 

ve sanat yönetmeniyle kararı paylaĢması gerekir. Bunlara göre mekân gezilerinde 

belirlenenlerin nasıl uygulanacağına dair pratik araĢtırma içine girilir ve çekim 

aĢamasına gereken teknik hazırlığa baĢlanır. Yapımcıya gereken teknik malzeme (ıĢık, 

kamera, lens, vinç, dolly ve kameranın hareketini ilgilendiren her türlü diğer aksesuar) 

listesi verilir. Dekor yapılacaksa sanat yönetmeninden nerede pencere ve ıĢık 

platformları isteneceği belirtilir ve ıĢık diyagramı hazırlanır. Özetle, sinematografi 

açısından ön hazırlık kısmı filmin provasıdır. 

Çekim aĢaması oyuncuların, objelerin ve sahnelerin düzenlendiği ve kameraya 

yansıyan ıĢığın kullanılarak kaydedildiği aĢamadır. Burada görüntü yönetmeni kaydın 

nasıl yapılacağına karar veren kiĢi olarak kritik pozisyondadır. Zira kötü yapılan bir 

kayıt, çekilen görüntüyü kullanılamaz hale getirebileceği gibi karanlıkta bırakılan veya 

kadraja alınmayan dekor mizanseni ve dolayısıyla algıyı tamamen değiĢtirebilir. 

Malzemelerin düzenlenmesi ve sahneye koyulması, bütün yaratıcı ekibin vizyonu ve 

filmin temel anlamıyla uyumlu olmalıdır. Burada ortaya çıkan mesele, senaryonun 

anlamı ile ilgili yaratıcı sinematografik süreci nasıl birleĢip Ģekillendireceğidir. Bu 

sorunsalın filmin geliĢtirilmesi ve oluĢturulması sürecini anlayabilmek açısından önemli 

deneysel çıkarımları vardır: Önceden edinilmiĢ teorik fikirleri sinematografın ifade 

etmek için tekniğini nasıl kullanıldığı, bir ressamın tekniğini nasıl kullandığına 

paraleldir. Yazılı metnin resme dönüĢtüğü uygulama bölümüdür. Bu süreci fikirlerin, 

düĢüncelerin ve dilin soyut alanından fiziksel malzemelerle geliĢtirilmesi, iĢlenmesi ve 

transferi olarak anlatabiliriz.  

Bresson, sinematografiyi yönetmen ve görüntü yönetmeni tarafından paylaĢılan 

bir alan olarak görür. Storaro‘ya göre ise sinematografi, senaryonun görüntü yönetmeni 

tarafından görsele tercüme edilmesidir. Hatta görüntü yönetmeni unvana karĢı çıkarak, 

―Biz görüntü yönetmeni değil, sinematografız, çünkü ıĢığı yönetmiyoruz, atmosferi 

mutlak karanlıktan oluĢturduğumuz için yönetici değil, yaratıcıyız.‖ der (Fauer, 2006). 

Aynı röportajında sinematografinin, sinematografın iĢi olduğunu net bir Ģekilde belirtir. 

Kendi pratiğimden yola çıkarak, unvanından da anlaĢılacağı üzere sinematografiden asıl 
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sorumlu kiĢinin görüntü yönetmeni olduğunu, ancak yaratıcı süreci oluĢturmada sadece 

yönetmenin değil, sanat yönetmeni ve kostüm ve makyajın da kritik rol aldığını 

söyleyebilirim. Sinemada resim, fırçayı herkesin tutmasıyla oluĢuyor. 

Yönetmenin uğraĢ alanı ağırlıklı olarak performans (oyunculuk) ve mizansen 

olup görüntü yönetmeninin uğraĢ alanı ise görsel metnin yazma malzemesi olan ıĢığın 

Ģekillendirilmesi, kameranın konumlanması, hareketi, filtreleme, pozlama ile ilgili 

endiĢelerdir. Görüntü yönetmeni, Sanat yönetmeni, kostüm ve makyaj beraber çalıĢarak 

yönetmenin vizyonunu, çekim iĢlemini yönlendirecek Ģekilde geliĢtirirler. GeliĢtirme 

aĢamasında bu ekip, filmi yaratıcılık ve teknik açıdan iĢlerler ve prototip elde ederler. 

Bu zaman zarfı yaratıcı bir süreç olup, görüntü oluĢturulurken bağlı kalınacak ve bitmiĢ 

filmde dile getirilmesi beklenen sonuca ulaĢma beklenir. 

Görüntü yönetmenliği, teknolojiden bağımsız olarak, malzemenin hareketsizliği 

ve sabit yapısıyla ilgili bazı unsurlarla sınırlanmıĢtır. Bilimsel olarak, görüntü 

yönetmenliğinde bazı unsurlar fizik ile ilgilidir ve set sırasında değiĢtirilemez ancak 

post prodüksiyonda istenilen müdahale gerçekleĢtirilebilir. Bu etkenler hakkında bilgili 

olan bir görüntü yönetmeni, bir filmdeki görüntülerin nasıl olacağını daha film 

çekilmeden önce öngörür. Alan derinliği, kontrast, kumlama, renk dengesi, kadraj 

boyutu, oran gibi kavramlar direkt olarak kamera, pelikül film ve video formatlarının 

mekanik ve optiği ile ilgilidir. Görüntü yönetmeni, esas fotoğraftan önce bu unsurların 

bilincindedir. Ancak, malzeme seçimleri tıpkı ressamın boya ve fırça seçmesi gibi 

hikâye anlatım sürecinin kritik parçalarıdır. Görüntü yönetmeni, hikâyelemeyi 

yönetmen ve yazar ile konuĢtuğunda ekipmanların mekaniğini bildiği için en uygun 

malzemeyi seçer; hangi lens ile çalıĢacak, seçeceği hangi film formatı ona fayda sağlar, 

hangi kamera sinematografiye daha uygundur gibi. Bazen malzeme, yapım için ayrılan 

bütçe ve müsait olma durumu ile kısıtlı olsa da görüntü yönetmeni yine de durumu 

düĢünerek ve hikâyeyi değerlendirerek bir seçim yapabilir. Bunun gibi kamera 

bölümünden sorumlu kiĢinin iki seçeneği vardır: Ġlk önce projeye maddi ve lojistik 

olarak çok daha uygun olan malzemeyi seçme olanağına sahiptir. Zira, görüntü 

yönetmeninin seçeceği pahalı ıĢık listesi, bütçenin zora girip baĢka bir yerden 

eksilmesine neden olacak, bu eksilme filmin daha büyük zararına neden olabilecektir. 

Bu çeĢit sınırlı bütçelerdeki film yapımlarının yaratıcı ekipleri toplanıp neyden feragat 

etmeleri gerektiğini istiĢare etmelidirler. Aksi halde yapımcıya söz geçiren birim 



53 
 

istediğini alırken diğer birimin kaybı filme daha büyük zarar verebilir. Bunu direk 

sinematografi üzerinden de örneklendirebiliriz; Çok da kritik olmayan bir ıĢık 

malzemesi için dekordan veya kostümden kırpılan bütçe nedeniyle kadrajı gerektiği gibi 

dolduramamak sinematografiden sorumlu kiĢi olarak en çok görüntü yönetmenine zarar 

verir. Zira durumun tersi de geçerlidir, vazgeçilebilecek bir dekor için gerekli ıĢık 

malzemesinden vazgeçmek bu sefer filmi düzgün ıĢıklandıramamaya neden olacaktır. 

Bu nedenle görüntü yönetmeni, pozlamayı optimum netleĢtirmek zorundadır. Daha 

sonra da bütçe, esneklik, stabilite, hareketlilik, teknik detay, hava Ģartları, güvenlik, 

ıĢıklandırma durumu, elektrik kaynağı gibi etkenleri düĢünmek durumundadır. Bunlar 

daha çok film yapımının teknik unsurları ile ilgili gözükse de aynı zamanda yaratıcı bir 

prodüksiyon için de akıllıca kullanılabilirler. Görüntü yönetmeni hikâyenin 

gereksinimlerine göre seçimini tamamlar. Bu adım daha çok pelikül film veya dijital 

video formatı, filtreler, ıĢıklar ve bloklar, sahne malzemesi ve ince ayarlama ve 

düzeltmeler gibi görsel hikâye anlatımının yaratıcı sürecine ve tabii ki yapım bütçesine 

dayanmıĢtır. Belli olduğu gibi, seçenekleri bölmek kolay değildir ve her zaman 

ayırabilmek de mümkün değildir. Vinç gibi bazı teknik malzemeler belli bir amaç için 

bulunmuĢ ve uyarlanmıĢtır. Buna rağmen ilk önce, bir malzemenin seçimi yoluyla 

kullanılan tekniğin hikâye anlatımına uygun olacağının garantisi yoktur ve ikinci olarak 

da eğer hikâyeye katkısı olacaksa malzeme ilk baĢta hedeflendiği Ģeklin dıĢında da 

kullanılabilir. Görüntü ekipmanın nasıl değiĢik duygular yaratabileceğini ve görüntü 

yönetmeninin hikâyeyi anlatmak için film teknolojisini nasıl uyguladığına göre değiĢir. 

4.1. Görsel Dil 

“Müzik opera için neyse, ışıklandırma da sinema için odur” — C.B. Demille  

Ġnsanlar bir deniz manzarasına bakarak ondan zevk almayı severler. Bunun gibi 

görme alanının her yerinde çeĢitli nesneler tarafından yansıtılan farklı renkler, farklı 

dalga boylarında ıĢık hissi alırız. Bu ıĢık konseri, yüz farklı 

enstrümanın çaldığı konsere benzer, yani görsel müzik senfonisi‖ (Alton, 1995, s. 17). 

Film endüstrisinden yılda yüzlerce yapım çıksa da her yazar, aynı sayıda yeni 

konu olmadığı gerçeğinde hemfikir olacaktır. Bu nedenle stüdyolar ticari olarak 

güvendikleri çoğu kendini kanıtlamıĢ filmlerin hikâyelerini revizyondan geçirmeyi 

tercih edip, onlara yeni oyuncular ve diyaloglar eklemekte, mekanları değiĢtirmekte ve 
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yeni sinematografik tasarıma oldukça fazla güvenmektedirler. YaĢamınız boyunca 

filmlerin estetik olarak nasıl değiĢtiğini fark ettiniz mi? Orijinal King Kong 1933 ile 

2005 yapımı arasındaki farka dikkat ettiniz mi? Ya da bunun gibi ―Charlie and the 

Chocolate Factory‖, ―James Bond‖ serisi, ―Batman‖ serisi gibi tekrar tekrar çekilen 

filmleri?  

Yeni bir sinematografik yaklaĢım için olan bu sürekli arayıĢ endüstrinin en 

heyecanlı unsurlarından biridir. Ülke çapında binlerce çalıĢanın bu iĢte emeği vardır. 

Yeni veya daha iyi bir ürün yaratan fizikçi, daha iyi bir formülü mükemmelleĢtiren 

kimyager, daha önce yapılamayan bir iĢi yapmayı sağlayan bir makineyi yaratan 

mühendis… Yeni ve alıĢılmadık bir ortamda bir sahne yaratabilen yazar, en sonunda 

onu filme çeviren yönetmen veya görüntü yönetmeni, hepsi bir Ģeyi daha önce 

yapılmadığı kadar iyi ve cazip yapmak için çabalayan bir ekibin parçasıdır. 

 

Resim 9: GoldenEye (1995) & Skyfall (2012) 

 

Hollywood‘da, görüntü yönetmeninin kendi payına düĢeni yapacağına garanti 

gözüyle bakılmaktadır. KarĢılaĢtırma amacıyla sunduğum üstteki tabloda 17 arayla 

çekilmiĢ iki James Bond‘undan aynı oyuncunun (Judi Dench) bulunduğu gece ofis planı 

vardır. Dekor televizyon, telefon gibi teknolojik anlamda değiĢmiĢse de kritik bir 

farklılık oluĢmamıĢtır. Öte yandan sinematografik olarak incelendiğinde bambaĢka bir 

ıĢıklandırma tarzı görmekteyiz. Yukarıdan gelip bütün etrafı aydınlatan, yüzlerin 

neredeyse düz aydınlatıldığı bir gece planından oldukça kontrast, practical (dekor ıĢık) 

yardımıyla zonal ıĢıklandırmanın yapıldığı ve geceye yakıĢır biçimde karanlığın ekranın 

çoğunluğunu kaplayan sert gölgeleri görüyoruz. 

Her yapım bir diğerinden farklı olmaya çalıĢır ve her biri yeni bir sinematografik 

yaklaĢım için meydan okur gibidir. Sinematografiye ilginçlik ve etki katmak için 

mümkün olan her fırsatta sekanstan sekansa ıĢıklandırma değiĢtirilir. 
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Stüdyolar kendi yıldızlarını oyuncu değil de ürün gibi sundukları ―Oyuncular, 

her zaman en iyi Ģekilde fotoğraflanmalıdır‖ iddiası yerini ―en dramatik Ģekilde 

fotoğraflandırmalıdır‖ iddiasına dönüĢen bir evrim gerçekleĢmiĢtir. ―Seyirci etrafı 

görmek ister‖ anlayıĢı yerini ―kompozisyonun gerektirdiği kadar aydınlatma‖ almıĢtır. 

Oyuncuları en dramatik yapıya en ideal halleriyle yansıtmak için her türlü çaba 

gösterilir. Bu nedenle ıĢık ve renk bilimi, görüntü yönetmenleri arasında oldukça 

geliĢmiĢtir ve sürekli daha iyiye giden bir sanat olmuĢtur. 

Gerçeklik duygusuyla birleĢmiĢ bir sinematografik ilgi elde etmek için uğraĢıyor 

ama aynı zamanda fotoğraflamanın ekranda geliĢen hikâyeden kopmaması veya 

değerini düĢürmemesi için de dikkat edilir. Görüntü yönetmenlerinin ıĢıklandırma 

teknikleri birçok ticari alan üzerinde de etkisini göstermiĢtir. Ticari veya portre 

stüdyoları sık sık sinematografik stili taklit eder ve genelde filtreler gibi görüntü 

yönetmenleri tarafından geliĢtirilmiĢ malzemeleri kullanırlar. Hatta animasyonlar ve 

bilgisayar oyunları, sinema estetiğine sahip olabilmek için görüntü yönetmenleriyle 

çalıĢmaktadır. 

Sinema filmi yapımının ekonomisi her zaman görüntü yönetmenini direkt 

ilgilendirir. Mesele sadece kameranın kalitesi, ıĢıkların türü ve gücü değildir. Dekor 

tasarımı, kostüm ve aksesuar için ayrılan bütçenin düĢüĢü aslında piĢecek bir yemeğin 

içerisine atılacak malzemeden kısmadır. Görüntü yönetmeni için oyuncunun giydiği 

kostümün kumaĢı kritik derecede önemlidir. Örneğin sentetik naylon kumaĢtan yapılan 

gömlek ile pamuk kumaĢtan yapılan gömlek arasında bambaĢka bir ıĢık emiĢi ve 

yansıtma özellikleri bulunur. Bu da görüntü yönetmeninin hem estetiğini değiĢtirmekte 

hem de ıĢıksal olarak kullandığı yöntemi etkilemekte ve değiĢtirmektedir. Örneğin, 

naylonun yansıtma oranı yüksek, dağılımıysa az olduğundan direkt ıĢık yerine genelde 

yansıtma tercih edilir. Aksi halde gömleğin üzerinde bölgesel parlamalara neden olur ve 

bu da kompozisyonun merkezini oyuncunun yüzünden, gömleğin üzerine çeker.  

Sektöre girdiğim 90‘lı yıllarda zenginlik olarak görüntü yönetmeninin özellikle 

Ortadoğu sinemasında ne kadar çok o kadar yapım zenginliği gibi bir algı vardı. Bu 

sahnenin dramatik bir ıĢıklandırma yerine, çoğunlukla birden çok gölgenin ortaya 

çıktığı, bu gölgelerden kurtulmak için onlarca bayrağın (ıĢık gölgeleme için kullanılan 

kumaĢ) kullanıldığı, düz ıĢık tipi ve oldukça uzun süren mesailere neden olurdu.  
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Zaman teknolojiyle birlikte zihinleri de değiĢtirdi. Geçtiğimiz 20 yıl içinde ıĢığa 8 kat 

daha hassas kameraların piyasaya sürülmesiyle practical denen dekoratif ıĢıklarla 

aydınlatma yapmak bir marifete dönüĢtü. Ne kadar az ıĢık o kadar gerçekçi sayılmaya, 

bir o kadar da hız kazandırmaya baĢladı. Oysa sahnede ne az ne çok ıĢık 

kullanılmamalı, gerektiği kadar ıĢık kullanılmalıdır. Zamanında bir günde çekilen 

sayfalarla ölçülen hızlı görüntü yönetmeni tabiri ortaya çıkmıĢtı ki bu tip görüntü 

yönetmenleri hızlanmayı bir baĢarı kabul ettiklerinden çoğunlukla kabak diye tabir 

edilen düz ıĢıklandırma tipine benimsemiĢ, ıĢığın dramaturjik elementlerinden 

uzaklaĢmıĢlardı. ġimdi de benzer sorunu az ıĢık kullanan görüntü yönetmenlerinde 

farklı bir sorun halinde görüyoruz. 

Görüntü yönetmeninin sorumluluklarını tanımlama ve sınırlandırma 

çabalarındaki daimî problemlerden biri de öncelikle yönetmen ve nispeten daha az 

miktarda da yapımcı ile çatıĢan bir alanın gerçek anlamda mevcut olmasıdır. Görüntü 

yönetmeninin rolü ile ilgili yapılmıĢ her türlü sabit tanım, aslında bir filmin 

görüntülerinin oluĢturulması ile ilgili yaratıcı ve yapım süreci sırasında görüntü 

yönetmeninden bekleneceklerin tam içeriğini vermekte yetersiz kalır. Gerçekte her 

yapım ve o yapıma has Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yapımcı ve Görüntü Yönetmeni 

arasında oluĢan benzersiz iliĢki, Görüntü Yönetmeni‘nin görevlerini ve katkısını 

yeniden tanımlar. Kuramcılar, yapım sırasındaki iĢ birliği sürecine daha basit ve daha 

pratik bir yaklaĢım getirerek bu karmaĢıklığa bir çözüm bulmaya çalıĢmıĢtır. Yönetmen 

performansları kurgular, görüntü yönetmeni de görüntüleri oluĢturur (Laszlo & Quicke, 

s. 104). Birlikte çalıĢmanın getirdiği farklı yaklaĢımların temelinde Yönetmen ile 

Görüntü Yönetmeni‘nin arasında bir filmin vizyonu ile ilgili bağlılık ve iletiĢim yatar. 

Normal olarak filmin oluĢumuna çok daha kapsamlı katılan yönetmen, bir 

hikâyenin ve baskın fikrin kendisinde yarattığı Ģahsi tarz tercihine, ilgi alanına ve 

yorumuna göre söz konusu filmin vizyonunu belirler. Bunun oluĢumunda birçok 

değiĢken vardır. En göze çarpanı Hitchcock‘un meĢhur detaylı ve özenli planlama 

uygulamasıdır. Christopher Nolan‘ın benimsediği gibi daha sezgisel ve duyarlı çok 

katmanlı bir yaklaĢım da görmek mümkündür. YaklaĢım ve uygulamadaki 

farklılıklardan bağımsız olarak, odağın hikâye, atmosfer ve oyunculukta olduğu geniĢ 

bir fikir aralığında yer alan film için uyumlu bir vizyonun yönetmen tarafından 

oluĢumunun ve iletiĢimin sağlanabileceği temel, hepsinin ortak noktasıdır. Bu fikirler, 
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yapım aĢamasının öncesinde, sırasında ve genellikle sonrasında birlikte çalıĢma 

sürecinin temelini ve çerçevesini oluĢturur. Bu bağlamda film, daha önceden var olan 

maksatların ve fikirlerin görsel ifadesi olarak düĢünülebilir. Bu nedenle, fikirlerin 

karĢılığında resim oluĢturmanın süreciyle ilgili tartıĢmalar yönetmenin vizyonunda son 

bulmalıdır zira bu vizyonu seyirciye iletmesi birlikte çalıĢmanın temelini oluĢturur.  

Kompozisyon, hareket ve ıĢıklandırmada sinematik araçların kullanılması, 

sinemada fikirlerin fiziksel göstergesi ve ifadesi olarak görülebilir. Bu bağlamda önemli 

olan bir Ģey görüntü yönetmeninin elindeki aparat olan kameranın benzersiz özelliğinin 

Shaviro‘nun gözündeki yeridir: ―Kamera buluĢ yapmaz hatta betimleme bile yapmaz; 

sadece pasif olarak kaydeder. Fakat bu pasiflik, onun maddi dünyanın akıĢına nüfus 

etmesini veya o akıĢ tarafından sarmalanmasını sağlar. Mekanik üretimin otomasyonu 

ve seçimsizliği sinemanın, betimlemenin geleneksel hiyerarĢisinden kopmasını mümkün 

kılar.‖ (Shaviro, 1993, s. 32).  

Shaviro burada ―sinematik görseller betimleme değil olayların kendisidir.‖ 

iddiasındadır. Shaviro‘nun bakıĢ açısıyla yönetmenin vizyonu, filmi meydana getiren 

görüntüleri oluĢturmasındaki yaratıcı süreci bilgilendirir. Buna benzer bir tanımlamayı 

Hayk Kirakosyan bu tez için çekilen belgeselde yapmıĢtı, ―bizler zamanı kaydediyoruz‖ 

derken kasıt tam olarak budur. Görüntü yönetmeni de fiilen ekipmanla ilgili olup 

yönetmenin vizyonunu cevaplayacak güçlü cazibede görüntüler yaratmak için teknoloji 

ve becerilerini kullanır. Badiou, hikâye ve kurgunun bir filmin ana konuları 

olmayabileceğini söyleyerek bu görüĢü onaylamıĢtır. Aksine, filmin anlamını 

Ģekillendiren, ―filmin ne söylemek istediğine dair‖ ve ―bunu hangi stil ile yapacağına 

dair‖ yönetmenin vizyonudur (Badiou, 2013, s. 147) Badiou, ―filmin konusunu 

onaylayanın‖ tam olarak da ―sanatsal düzenleme‖ olduğu sonucuna varmıĢtır. Badiou 

için en az resim formu ve özel bakıĢ açısı kadar, sanatsal tercihler de filmin konusu için 

gereklidir. Bu bizi tekrar Laszlo‘nun filmin görüntülerini kaydetme ile yaratma 

arasındaki farkına götürür. Görüntülerin yaratılmasında, görüntü yönetmeni, 

yönetmenin vizyonunu sinema ortamında dile getirecek bir görsel tarz ortaya koyarak 

söz konusu vizyonu yorumlamıĢ ve cevaplamıĢ olur. Bu süreçte kesin olan, yüksek 

seviyede teknik yetkinlik ve görsel okur yazarlıktır. 
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―Ġnsanlar güzel bir kırsal bölgeye bakınca, ondan zevk almak isteriz. GörüĢ 

alanımız içine giren çeĢitli objelerin üzerinden yansıyan değiĢik dalga boylarının ve 

farklı renklerin ıĢık duyusunu algılarız. Bu ıĢık konseri, yüzlerce farklı enstrümanın 

çalması gibidir, yani bir baĢka deyiĢle görsel müzik senfonisidir‖ (Alton, 1995, s. 158) 

Filmler yaklaĢık son asırdır görüntü yönetmenleri tarafından, yapay ıĢık ile 

uyguladığı özel ıĢıklandırma teknikleri ile aydınlatılmıĢlardır. Ġdeal olan durumlarda, 

eğer filmin diğer yaratıcı ekibi iĢini doğru yapıyorsa, sinematografın, derin ve etkileyici 

bir izleme tecrübesi yaratmak için kullandığı bütün teori, metodoloji ve sanattan seyirci 

farkında bile olmaz.  Her Ģeye rağmen baĢta yönetmen olmak üzere film kreatif ekibi, 

seyircilerin ―adeta filmin içindeymiĢ gibi hissedecekleri‖ veya o anı yaĢıyor gibi 

hissetmelerini sağlayacak deneyimler oluĢturmak için çok çalıĢmaktadırlar. Hedef, 

seyircinin gerçek bildiği ile sahnede gördüğünü birbirine entegre edip kendini film 

yapımcısı tarafından yaratılan dünyaya nakledilmiĢ gibi hissetmesidir. 

Film kuramcılarının ve film üreticilerinin bu medya etkisini oluĢturabilmek için 

uyguladıkları yollardan biri ıĢıklandırma teorisidir. Sinemanın ilk zamanlarından beri 

ıĢıklandırma, en son karenin yaratılması açısından temel unsur olmuĢtur. Gerçek hayatta 

da olduğu gibi ıĢık, hareket eden görüntü için her Ģey demektir. Ġnsan gözünün gördüğü 

tek Ģey ıĢıktır. Ġnsanlar objeleri görmezler; onlardan değiĢik dalga boylarındaki elektro 

manyetik dalgaları görürler. Gelen fotonların miktarı ıĢığın parlaklığını, fotonlar 

arasındaki mesafe ise renkleri belirler. Ġnsan gözü, ıĢığı iris tabakası üzerinden gözetler 

ve beyin de dünyayı üç boyutlu olarak kurgular. Kamera, insan gözünün bir modeli 

olarak iris tabakasından geçen bir görüntüyü filme kaydeder, görüntüyü sadece iki 

boyutlu olarak oluĢturur. Üç boyutlu görünecek görüntülerin oluĢturulması ve 

seyircilerin hedeflenen hikâye ve kurguyu algılamalarına yardım etmek için 

tanımlanmıĢ ıĢık teorisinin geliĢtirilmesi ile ilgili yoğun çalıĢmalar, uygulamalar 

sinemanın ortaya çıktığı günden beri sürmektedir.  

4.2.Filmin IĢıklandırılması  

Kanaatimce sinematografik teori kara film akımının ortaya çıkıĢıyla kritik bir hal 

alır. Zira yüksek kontrast ve gölgenin yoğunluğu gözün görme alıĢkanlığından çok 

uzak, yeni bir estetik sunmuĢtur. Kara film stilinde ıĢıklandırılmıĢ filmlerdeki 

seyircinin, yoğun gölgeli, karanlık ve kontrast görüntüleri tehlike, gerilim, depresyon, 
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gizem ve kötülük duyguları ile algıladıklarını önermektedir. Bu tarzdaki karakterler 

kötü niyetli, yoldan çıkarıcı ve güvenilmez olarak değerlendirilmektedir. Bir komediyi 

ıĢıklandıran görüntü yönetmenleri, seyircide neĢe, aydınlanma, dürüstlük ve mutluluk 

hisleri uyandırmak için parlak ıĢık kurulumu, daha az kontrast ve düz ve parlak görüntü 

kullanırlar (Alton, 1995, s. 73)  

 

Resim 10. The Big Combo (1955) DoP: John Alton 

Böyle bir ıĢıklandırma tarzında, karakterler iyi kalpli, komik, sevecen ve 

kahraman olarak algılanırlar. Aslında bu kliĢe stüdyoların seyirciyi alıĢtırdıkları bir 

yöntemdir. Gerçekçi ıĢıklandırma, seyirciye gerçekçilik ve doğruluk hissi vermeyi 

amaçlamaktadır. Seyircinin bu karakterlerle bağ kurduğu ve onların kendi ailelerinden 

biri olabileceğine inandıkları düĢünülmektedir. Ancak gerçekçi ıĢıklandırma ile var olan 

ıĢıklandırma sıkça birbiriyle karıĢtırılmaktadır. Bunun baĢlıca sebebi göz ile kameranın 

ıĢığı aynı Ģekilde algılamıyor olmasıdır. 

Zaman içerisinde negatif ve dijital sensörler geliĢtikçe göze daha yakın algılamaya 

baĢladılar. Bu da ıĢık yapmayı ciddi biçimde daha çok kolaylaĢtırdı. Ancak beraberinde 

estetik sorunlar çıkardı. Vittario Storaro‗nun dediği gibi ―Dijital kameraların 

kullanımıyla ortaya bir eğilim çıkmıĢtır. Ġnsanlar daha hızlı çalıĢmak veya daha az ıĢık 

kullanabildiklerini göstermek istedikleri için sinematografi değil görüntü 

kaydediyorlar.‖ Görüntü yönetmeni, bilerek veya bilmeyerek ‗practical light‘ denilen, 

sahnede gözüken ıĢıklarla aydınlatma yapmaya çalıĢmakta bu da en basit tabirle 

yaratıcılık yerine gerçekçiliği öne çıkarmaktadır. Oysa resim gerçeğin simülasyonu 
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değil yaratıcı yorumudur. Picasso‘nun Guernica‘yı gerçekçi çizdiğini hayal edin, aynı 

değeri taĢır mıydı? 

 

Resim 11. Picasso'nun Guernica'sı 

Pablo Picasso'nun Guernica tablosu, bir sanatçının Ġspanyol iç savaĢına karĢı 

protestosu olarak boyanmıĢ ve 1937'de Almanlar ve Ġtalyanlar tarafından Guernica'nın 

bombardımanı olarak resmedilmiĢtir. Resimde Picasso, görsel ve mecazî olarak 

Guernica‘nın hikâyesini anlatıyor ve bu durum bir trajedi. Resmin sol tarafında 

kucağında ölü çocuğu olan kadın, alt kısımda parçalanmıĢ asker ve sağ tarafta yanan 

adam gibi unsurlar, iç savaĢ vahĢetinin neden olduğu hayal kırıklığını gösteriyor. 

Ayrıca, askerin elindeki çiçek, mum (kandil) ve güvercin gibi sembolleri umut ve daha 

iyi bir gelecek için sembol olarak kullanıyor ve hikâyeyi tamamen görsel bakımdan 

hikâye anlatıcısının yokluğunda geliĢtiriyor (Becraft, 1986, s. 83). 

Görüntü yönetmenleri, bu ıĢıklandırma yaklaĢımlarını, bir filmin kurgu, 

karakter, konu, tarz ve genel havasını iyileĢtirmek için kullanmaktadırlar. ―Görüntü 

yönetmeninin iĢinin teknik becerisi ve ifade etkisi her Ģeyden önce ıĢıklandırma ile 

ortaya çıkar‖ (Yusov, 2012) Yusov, sinematografik anlatımda ıĢıklandırmanın en 

önemli etkiye sahip olduğunu iddia etmiĢ ancak akademisyen kimliğinde olmasına 

rağmen bu beyanı destekleyecek veya çürütecek hiçbir deneysel çalıĢma 

yayınlamamıĢtır. 

Son yıllarda, sinema filmleri için doğal iç ortamları kullanma yolunda giderek 

artan bir eğilim olmuĢtur. Bizim yapımlarımızın birçoğu, gerçek mekanlarda 

geçmektedir. Bu durum yapımlarımıza bir gerçeklik hissi katmıĢ olabilir ancak bu 
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yapılırken görüntü yönetmenlerine de yeni problemler yaratmıĢtır. Bu mekanları ve 

içindeki oyuncuları bizden istenilen standartlarda ıĢıklandırmak zorlu bir görevdir. Bu 

Ģartları yerine getirmek için, pencere ve kapıların üzerine, dıĢ ıĢık ile içerideki ıĢığı 

dengeleyecek çok büyük filtreler koymak gerekir. Çoğu zaman ıĢıklar yukarıya 

yerleĢtirilemediği için yatay kaynaklar kullanılması gerekmektedir. Camdan, 

mermerden ve diğer parlak yüzeylerden yansımalar da doğallık yaratmanın zorluklarına 

eklenebilir. 

Aksiyon, sinemanın motivasyon gücü olduğu için bugün sahnelerin çoğu mobil 

kamera teknikleri gerektirmektedir. Sinematografların vinçlerimi, Ģaryoları ve kamera 

askıları birer mühendislik harikasıdır ancak bu hareketli çekimlerin ıĢıklandırma 

zorluğunu sadece bazıları anlar. Aktörler her koĢulda iyi resmedilmeli ancak bu hareket 

eden canavarların gölgesi olmamalıdır. 

Her daim mevcut olup tepeden sallanan ve aktörler konuĢtukça oradan buraya 

hareket eden mikrofon da eĢi benzeri olmayan bir gölge problemi yaratmaktadır. Sesli 

filmlerdeki mikrofon durumu ile baĢa çıkmak için yepyeni bir ıĢıklama tekniği 

oluĢturulmuĢtur. BaĢıboĢ ve gölge yaratan ıĢığı devre dıĢı bırakmak için bayraklar, 

kaĢlar ve folyolar geliĢtirilmiĢtir. Birçok hareketli sahne, malzemelerin oluĢturduğu 

gölgeler nedeniyle tamamen ıĢıklandırılamazlar. Gölgelerin ortadan kalktığı o belirgin 

zamana kadar sorun yaratan ıĢıklar devre dıĢı kalır. Sonra devreye sokulurlar ve 

kullanımları bitince de kapatılırlar. 

Renk hem sinema hem de televizyon filmciliğinde giderek daha fazla tercih 

edilen resimsel araç olmaya baĢladıkça görüntü yönetmenin rolü daha da önemli hale 

gelmiĢtir. Endüstri genelinde renkli üretim yapma koĢullarından haberdar olmak adına 

kamera tekniklerini ve ıĢıklandırma yöntemlerini adapte etmesi gerekmektedir. Tabii ki 

daha hızlı ve daha iyi renk emülsiyonu geliĢmeleri, geliĢmiĢ laboratuvar iĢlemleri ve 

kamera, lens ve ıĢıklandırma malzemesi bağlamında yenilikler bu konuda yardımcısı 

olmaktadır ama günün sonunda, sanatsal neticenin en önemli belirleyicisi kendi bireysel 

yaratıcılığıdır. 

Örneğin; tabloların daha direkt bir müzakeresinde, Martin Scorsese‘in ‗Gangs of 

New York‘ (New York çeteleri) görüntü yönetmeni Michael Ballhaus, hikâyenin daha 

etkili anlatımı için hemen Rembrandt tablolarını yeniden canlandırır. Rembrandt 
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tablolarının özelliği, renklendirme, güçlü siyah, kırmızı ve kahverengi renkleri ve 

tablonun puslu görüntüsüdür ki bu, Rembrandt‘ın çoğu tablosuna değiĢik bir ruh hali 

katar. Renklerin kullanımı tablolara görsel ve ritmik bir uyum getirir ve gölgeler ile 

ıĢıklı alanlar arasında tezatlık yaratarak görsel etki oluĢturur. ‗Chiaroscuro‘ (gölge ıĢık 

oyunu) olarak bilinen bu teknik, resmin psikolojik derinliğini artırır. Ballhaus, Gangs of 

New York çalıĢmasını ‗kaotik tuval‘ olarak tanımlamıĢtır. Bu filmde, görüntü 

yönetmeni tabii ki yönetmen ve sanat yönetmeniyle iĢ birliği yaparak, Rembrandt 

tablolarının mistik ve psikolojik bileĢenlerinin aynısını yapmaya çalıĢmaktadır. Hemen 

hemen bütün sahnelere sis eklemek görsel atmosfere de yardımcı olmuĢtur.  

  

Resim 12. Rembrandt IĢıklandırması  

Soldaki: Portrait of an Old Man in Red (Rembrandt, 1650) 

Sağdaki: Gangs of New York (Martin Scorsese, Michael Ballhaus, 2002) 
 

Hem film görsellerinde hem de tablolarda sanatçının, izleyicinin gözünün 

önünde beliren öğeleri kontrol ederek resmin içinde uygun bir ruh hali yaratmaya 

çabaladığı söylenebilir. Eğer bir ressam, eserinde hikâye anlatmak için boya ve fırça 

darbeleri kullanıyorsa, görüntü yönetmeni de hikâyeyi görsel anlatmak için ıĢık ve 

kamera teknikleri kullanmaktadır. Bu nedenle film görselleri ile tabloların 

kıyaslanmasında saniyeye düĢen kare miktarı pek önemli olmayabilir. Gerçek olan, 

görüntü yönetmeni açısından görsel dil ve güzel sanatlar bilgisi, özellikle de resim ve 

fotoğrafçılık, hikâye anlatımı ve görüntülerin içinde görsel metaforlar yaratmak için çok 

önemlidir. 

Film yapımı bir takım iĢidir ve tabii ki bu süreçteki ekip, yönetmenin vizyonunu 

temel alarak çalıĢır ve buna görüntü yönetmeni de dahildir. Yine de filmdeki esas 
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sinematografinin yaratıcı sonucu, görüntü yönetmeninin fikirlerinden ve senaryo bazlı 

görüĢlerinin yorumlarından direkt etkilenebilir. Film yapımı sürecinde, görüntü 

yönetmeni takıma erken safhada katılır ve filmin hikâye anlatım alanın yaratılmasında 

yönetmene yardımcı olur. Bir görüntü yönetmeninin yarattığı sinematografik esere 

diyaloglar, monologlar veya ‗voice over‘ gibi sözel dayanaklarla destekleyebilirler. 

Buna rağmen yine de izleyicinin hikâyeye bağlanması için gereken görüntüyü yaratmak 

uğruna söz sanatı dıĢında araçlar kullanırlar. Aradaki fark müzik ile foley (ses efektleri) 

kadar büyüktür. Bu durumda Ģöyle bir soru oluĢabilir: Bir görüntü yönetmeni için 

hikâyeyi görsel anlatmak nasıl mümkündür? 

Hikâye anlatma sürecinin anlatım, anlatı, öyküsellik, pasif ve aktif hikâye 

anlatımı gibi olayları birçok yerde incelenmiĢtir. Sinematografinin ve ıĢıklandırma 

tekniklerinin filmlerdeki hikâye anlatımına nasıl uygulandığını bu bölümde göstermeye 

çalıĢacağım. 

Yaygın sinemada, hikâyenin görsel öğesi anlatımdan çok anlatıya 

dayanmaktadır. Bunun anlamı, bir filmin imgelerinin, bizim diyalogların ötesinde 

duyduğumuzun belgelenme aracı olduğu veya genel anlamda izleyicinin bütün bilgiyi 

direkt ve doğru olarak aldığını garantileyen bir araç olduğudur. Bu tip filmlerde hikâye, 

anlatıcı -yani yönetmen- hikâyeyi etkin olarak anlatır ve bilgiyi izleyiciye metaforlar 

olmadan sunar. Bu tip filmlerden belirgin örnekler vermek gerekli değildir ama genel 

anlamda, ‗eğlence dünyası‘ olarak geliĢen ana akım sinema bu kategoriye girer. Bu 

Ģekilde yapılan filmleri genelde seyretmeye gerek yoktur. Gözleri kapalı izleyici, film 

boyunca olan anlatımı dinleyip bütün bilgileri alabilir ve hikâyeyi anlayabilir. Türk TV 

dizilerinde hepimiz ev iĢleriyle uğraĢırken diziyi izleyen ve görsel olarak sürekli izleme 

halinde olmasa bile neler olup bittiğini tamamen anlayan insanlarla karĢılaĢmıĢızdır. Bu 

yargı biraz sert gelebilir ama sinema tarihindeki birçok baĢarılı filmi, en çok satan 

filmlerin çoğunluğuyla, özellikle de 80‘lerden sonra karĢılaĢtırırsak endüstri olarak 

görsel olan filmlerin sanat kavramını kulak ardı ettiği ileri sürülebilir. Sinema tarihinde 

tabii ki sırf sanatsal değerleriyle dikkat çekmekle kalmayıp giĢede de baĢarılı olmuĢ 

birçok film de vardır. Buna rağmen, buradaki tartıĢmada söz konusu kıyaslama, eğlence 

amaçlı film yapımına dair kritik bakıĢ açısına dayanarak kullanılmıĢtır. Bu konuĢma 

Ģekli, bütçeleri ve dağıtım değerleri ne olursa olsun çok kolay bir Ģekilde, mesela bir 

radyo programında bile anlatılabilecek mahiyette olan filmleri hedef almaktadır. Radyo 
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tiyatrosu olarak sunulan bir eser, sinema filmi olarak aynı etkiyi yaratıyorsa, sinema 

filminin sanatsal anlamda baĢarısız olduğu söylenebilir. Burada en kritik görev 

sinematografiden sorumlu olan görüntü yönetmenin, hazırlık aĢamasında hikâye 

anlatıcısı olan yönetmene, görsel dil konusunda destekte bulunmasıdır.  

Tonino Delli Colli‘nin sinematografisine üstlendiği, yönetmenliğini Sergio 

Leone‘nin filmi Bir Zamanlar Batı‘da (1968) filminde filmin ilk on iki dakikası 

boyunca sadece figüranın ettiği iki cümle önemsiz sayılabilecek monolog vardır. Ancak 

bu on iki dakika içinde filmin geçtiği dönemi ve bölgeyi, baĢrolü bekleyen üç acımasız 

haydut olduğunu, baĢrolün ise kendine oldukça güvenen biri olduğunu anlıyoruz. 

Sinematografi burada sadece ıĢık, kompozisyon ve dekordan değil; kostümden, 

makyajdan ve ciddi miktarda oyuncuların karakteristik yüzlerinden oluĢmaktadır.  

4.3. IĢıklandırmanın Tarihçesi 

Caleb Deschanel, ASC dediği gibi, ―Filmin sert ıĢığa verdiği tepkiyi seviyorum. 

Tezatlıklar yaratabilir ve böylece Ġnsanlara ve objelere dikkat çekebilirsin. Gordon 

Willis‘in bana öğrettiği; gözün dikkatini karenin belli noktalarına çekmeye yarayan 

tezatlık ve parlaklık istiyorsan renkli filmi de tıpkı siyah beyaz film gibi ıĢıklandırman 

gerektiğiydi. Bize ilham veren tablolara bakınca klasik sanatçılara hem ıĢık ve 

gölgelerle hem de renklerle yaratılan tezatlıklara hayran kalıyoruz‖ (Fisher, 2010, s. 63).  

Ġnsanlar, gerçeği üç boyutlu bir dünya olarak görüyorlar ama aslında bu 

etraflarındaki dünyayı gerçek anlamda ‗görme‘ değildir. Ġnsanlar her günkü 

yaĢamlarında olan objelerden yansıyan ıĢığı görüyorlar. Bizim gerçeğimiz tamamen 

bize ıĢık dalgaları tarafından getirilen ve bizim de düĢünce, algı ve duyguya 

dönüĢtürdüğümüz görsel bilgilerden oluĢmaktadır. Ġnsan gözü, ilk kameranın veya 

kamera obskuranın bire bir aynısıdır. IĢığın küçük bir delikten veya iris tabakasından 

geçip görüntüyü diğer tarafa baĢ aĢağı olarak yansıtması esasına dayanmaktadır. 

Yansıtmalı bir yüzey görüntüyü tekrar düz haline çevirir ve böylece ıĢık görüntü olarak 

algılanır hale gelir. Her ne kadar insan gözünden geçen ıĢık, beyin tarafından üç boyutlu 

olarak yorumlansa da kameradan geçen ıĢık sadece iki boyutludur. Üç boyutlu hareketli 

bir görüntünün oluĢturulması için ıĢığı Ģekillendirecek ve yönlendirecek teknolojinin ve 

becerinin geliĢtirilmesi film yapımcılarının ve görüntü yönetmenlerinin çok uzun 

yıllarını aldı. 



65 
 

Ġnsanın ıĢığı kontrol edebilmesi ateĢ ile baĢladı. IĢık, hikâye anlatacak ortamı 

yaratır. Hikâye anlatımı için ilk ıĢıklandırma da ateĢtir (Blain, 2008, s. 12). Ġlk baĢta 

ateĢ, ısı ve koruma amaçlıydı. Sıcak ve parlayan ıĢık, akĢamları etrafında toplanmak ve 

hikâye anlatmak için kullanılmaktaydı. Ġnsanlar etrafına toplanır ve ateĢin ıĢığının tek 

görsel odak olduğu ortamda, ateĢ yavaĢça sönüp seyirciler yataklarına gidene kadar, 

dramatik veya komik hikâyeler paylaĢılırdı.  

Senaryolar, dekorlar, oyuncular ve giderek artan seyirciler ile dramlar daha 

detaylı yazılmaya ve insanların hikâyeleri teatral gösterilere dönmeye baĢladı. AteĢin 

ıĢığı bu gösterilerin her aĢamasını aydınlatmaya yetmediği için tiyatro performansları, 

performansların aydınlatılması için gün ıĢığına bağımlı oldu. 1781‘de Fransız kimyacı, 

Laviosier, yağ kandillerine ayna koyarak kontrol edilebilir yönlü ıĢıklandırmayı keĢfetti. 

Bazı zengin tiyatrolar ilkel kandillerle ıĢıklandırma yapmaya baĢlasalar da gaz 

lambasının bulunmasıyla birlikte kapalı alanda gösteri yapan tiyatro sayısı çoğaldı. En 

sonunda karpit lambası keĢfedildi ve tiyatro sahnelerine yerleĢtirildi, hatta ―step into the 

limelight / ilgi odağı olmak‖ sözü de buradan türedi. IĢıklandırmadaki bu ilerlemeler, 

tiyatro deneyimini geliĢtirmiĢtir ama 1888‘de sinema filmi teknolojisi baĢlayınca, 

kameralar sadece gün ıĢığında düzgün bir poz yakalayabilir oldular. Thomas Edison‘un 

Black Maria‘sı gibi ilk film setlerinde gökyüzüne açılabilir tavalar vardı. 1912‘de Beyaz 

Alev Karbon Arkların (White Flame Carbon Arcs) çıkmasına kadar iç ıĢıklandırma 

geniĢ anlamda kullanılmıyordu. Bunlar sette kullanılmak için tehlikeli ve gürültülüydü 

ancak buna rağmen çok kullanıldı. Aynı zamanda keĢfedilen tungsten lambalar çok 

daha güvenilirdi ve sonunda 1927‘de tüm ıĢık dalga boylarına hassas olan pankromatik 

ham filmin icadıyla tungsten lamba, hâkim olan film ıĢığı haline geldi. Amatör çekimler 

hariç film yapımcılığında, tungsten lambalar hâlâ film endüstrisinde en çok kullanılan 

lamba türüdür. Tezimde tek tek lambaların çıkıĢ tarihlerini yazmayacağım. Kısaca film 

üretimi ortaya çıktığı andan itibaren kameralar, ıĢıklar, ham film ve dijital teknoloji, 

hepsi sürekli bir ilerlemenin içinde oldu. Öte yandan, sinema türleri ve her tür hikâyeye 

iliĢkin ıĢıklandırma tekniği standart sinematik teorilere dönüĢtü.  

Öyle görünüyor ki hikâye anlatmanın temel özellikleri, belki de ilk insanların 

ateĢ etrafında toplanıp hikâye anlatmaları, insanların ihtiyacı ve anlatma becerileri olan 

temel masallardan oluĢmaktadır. Komedi, dram, gizem, romantik ve benzeri türler insan 

mücadelesinin baĢarılarının ve duygularının vitrini olup, hikâye anlatımının sabit 
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güçleridir. ―Görsel hikâye anlatımında, ıĢık ve renk kadar etkili ve güçlü olan çok az 

unsur vardır. Bu ikisinin seyircilere tamamen duygusal içtenlik seviyesinden ulaĢma 

becerisi vardır.‖ (Blain, 2008, s. 8) Belki de ıĢığa karĢı olan ruhsal motivasyon ve 

duygusal reaksiyonun içgüdüsel doğası gereği, geliĢen sinema türlerinin aydınlatma ve 

görsel görüntülemesinde kritik olduğu kuramsallaĢtırılan ıĢıklandırma teknikleri zaman 

içerisinde hep birbirine bağlantılı kalmıĢtır. 

 

Resim 13. IĢık Teknolojisinin Evrimi
3
 

 

4.4.IĢıklandırma Teknikleri 

4.4.1. Yüksek Anahtar 

                                                           
3
 1. Tarih öncesi. - 2-3. Mısır - 4-5. Asur. 6-13. Roma. - 14-15. Kartacalı dönemi. - 16-17. merovenj 

hanedanı dönemi. - Orta yaĢ ve modern zamanlar: 19-20. 11. yüzyıl. - 21. 12. yüzyıl. - 22. 13. yüzyıl. - 

23-24. 14. yüzyıl. - 25-26-27. 15. yüzyıl. - 28. 16. yüzyıl. - 29. 17. yüzyıl. - 30-31. 18. yüzyıl. - ÇağdaĢ 

dönem: 32. (orijinal) Argand lambası. - 33-34. Antoine Quinquet geliĢtirildiği Argand lambası 35. 

Stephenson (Geordie) lambası (mayınlar). - 36. Sokak lambası. - 37. Davy lambası. - 38. Hava beslemeli 

fitil lambası (tiyatro). - 39. Demiryolu lambası. - 40. Carcel lambası. - 41. Gaz yapıcı. - 42. Gaz örtü ile 

Auer (gaz) lamba. - 43. Gazlı sokak aydınlatması (normal brülör). - 44. Gazlı sokak aydınlatması (yüksek 

yoğunluklu brülör). - 45. Auer (benzin) lambası. - 46. (Hava beslemeli) benzin lambası. - 47. Akkor 

(elektrik). - 48. Deniz feneri (elektrik). - 49. Maden lambası (elektrik). - 50. Akkor (elektrik) [sokak 

lambası]. - 51. Ark ıĢığı (elektrik). - 52. Asetilen lambası (yanıcı). - 53. Asetilen lambası (bycicle). - 54. 

Asetilen lambası (lamba). - Japonya: 55. Sokak lambası. - 56. TaĢıma (çekçek). - 57. Cenaze fenerleri. - 

58. Portatif fener. (Dessertenne, 2021) 
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Sektörde ‗High Key‘ olarak kullanılan bu terim, karakterleri ve seti parlak ve 

sert ıĢıkla aydınlatma tarzı olan ıĢıklandırmadır. Ġlk filmlerde bilinmeden de olsa 

uygulanan ilk ve tek ıĢıklandırma tekniği olsa da tam yerini yıllar sonra bulmuĢtur. Ġlk 

filmlerde kullanılan nitrat tabanlı filmlerin kontrastı nedeniyle ıĢık kontrolü zor 

olduğundan High Key ile bol dıĢ mekân ıĢığıyla çekilmiĢlerdir (Golovnya, 1965, s. 81). 

High key, seyircinin bütün görsel mekânı açıkça görmesini sağlar ve 

ıĢıklandırma hiç gölgenin olmadığı düz bir aydınlatma ile yapıldığından güvenli ve 

olumlu bir his yaratır. Genelde güneĢ efekti olarak sunulur. 

Ses, 1927‘de ticari olarak popüler hale gelmiĢtir ve o zaman bütün ıĢık 

spektrumuna eĢit hassasiyeti olan pankromatik ham film, film yapımcılarının setlerde 

gürültülü ve tehlikeli karbon ark ıĢıkları yerine tungsten ıĢığı kullanmasına imkân 

sağlamıĢtır. Bu film yapımcılarının setlerde ses kaydı yapmalarına izin vermiĢ, 

dolayısıyla filmler diyalog içermeye baĢlamıĢtır. 1930‘larda dünyada komedi çok 

popüler hale gelip ―Kadın / Erkek SavaĢı‖ tarzı kurguların üzerinden gerilim komedisi 

oluĢturulmuĢtur. Bu komedi tarzı daha sonra Romantik Komediye dönüĢmüĢ ama High 

Key ıĢıklandırma tekniği aynı kalmıĢtır. ―Parlaktırlar ve genelde varlıklı veya makul 

varlıklı mekânlarda konumlanmıĢlardır. Gölgelerde kimse saklanmamıĢtır. Her yer 

aydınlık ve görülebilirdir hatta gece sahnesi çekimlerinde bile.‖ (Golovnya, 1965, s. 

63). Bu tezin yazıldığı 2020‘de bile komedi anlayıĢı hâlâ high key ve flat (düz/kabak) 

ıĢıkla devam etmektedir.  

4.4.2. Low Key (DüĢük Anahtar) 

Her ne kadar daha önce tiyatrolarda kullanılmıĢ olsa bile Low Key 

ıĢıklandırmanın filme transferi Kara Film ile olmuĢtur. Yüksek kontrastları, karanlık 

gölgeleri ve yarı aydınlanmıĢ yüz ve platoları ile bu tekniğin 1920‘lerde ―Amerika‘da 

doğduğu, katı (hard boiled) edebiyat ile Alman ekspresyonizminin sentezinden 

oluĢtuğu‖ söylenmektedir (Naremore, 2008, s. 9) Low Key özelliği, karanlık gölgelerin 

ve parlak ıĢığın stilistik Ģekillenmesidir. 1941 ile 1958 arasında çok popüler olmuĢtur. 

Ama bugün hâlâ kullanılmaktadır. Tesadüfî olarak bu pankromatik ham filmin film 

yapımcılarına iç ıĢıklandırma kurulumunda biraz daha özgürlük tanıdığı yıla denk 

gelmektedir. Fransız eleĢtirmenler tarafından 1946‘da Kara Film veya Koyu Film (Film 

Noir veya Dark Film) olarak adlandırılmıĢ ve bu akım, Fransız yeni dalga hareketinin 
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sinema meraklıları tarafından popüler hale getirilmiĢtir. Bu tür Low Key ıĢıklandırma, 

elektrik sıkıntısının olması nedeniyle karanlıkta gece bırakılan sokak ile iliĢkilidir. 

―Tarz olarak, gölgeler hüküm sürer, karakterler karanlıktan çıkarlar ve yüzlerinin 

üzerinde gün ıĢığında bile gölge vardır, karanlık baskın duygudur. Karamsarlık ve 

kötülük kesindir.‖ (Golovnya, 1965, s. 38). 

4.4.3. Mevcut ıĢık (Doğal IĢık) 

Belgeseller her zaman mevcut ıĢığı, yani film yapımcısı için ortamda hangi ıĢık 

mevcut ise onu, kullanmıĢ olsalar da 2002 yılı civarında ortaya çıkan en son anlatı film 

türü, geliĢen teknoloji ile dijital video kameralara ticari ulaĢım sayesinde oluĢmuĢtur. 

1990‘ların sonu 2000lerin baĢı arthouse (doğaçlamaya müsaade eden, ciddi anlamda 

düĢük bütçeli, doğal iddiası olan film türü batıda Mumblecore olarak adlandırılırdı) 

olarak adlandırılmıĢ ve bu isim ―sade gerçekçiliği teknik gösteriĢe tercih eden, son 

zamanların küçük bütçeli Amerikan bağımsız filmlerinin hepsine verilen uçarı terim‖ 

olarak tanımlanmıĢtır (Saunders, 2014) Neredeyse belgesel, geleneksel anlatı ve realite 

televizyonun bir karıĢımı olan bu filmler, aslında sadece kurgu hikâyeler de olsa 

kendilerine sözde çok gerçek hayattanmıĢ kalitesi ve tonu veren mevcut ıĢığı kullanırlar. 

Film yapımında, internet ve realite televizyonu üzerinden amatör tarzların çıkması ve 

yayılması ile bu filmler bağımsız film yapımı dünyasında baĢarılı oldu. Özellikle film 

festival turnelerinde, ticari olanları ise Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video gibi 

portal sıralamalarında hızlıca yer edinen bu filmler sanat tutkusunu realite televizyonu 

estetiğiyle birleĢtirmektedir. 

4.4.4. Kavramsal YaklaĢım 

Film teorisinde, 1990‘larda, filmlerin seyircinin duygusal tepkisini nasıl 

etkilediğini inceleyen bir kavramsal yaklaĢım geliĢmeye baĢladı. Bizim algımızdan 

büyük oranda ıĢık unsuru sorumlu çünkü ―objeler, karakterler, olaylar ve sahneler, belli 

aydınlatma koĢulları altındaki yansımalar olarak algılanır‖ (Golovnya, 1965, s. 45) 

Ortalama seyirci zaten sahip olduğu hayat tecrübesi sayesinde, algıladığı ıĢığı ton ve ruh 

haliyle iliĢkilendirir. Psikolojik araĢtırma sonuçları, eğer bir film yapımcısı seyircinin 

duygusal anılarını çağrıĢtıran bir görsel görüntü yaratabiliyorsa, o zaman hem seyirciye 

aktarılan bilgiyi hem de genel izleme deneyimini daha iyi hale getirebileceği inancını 

desteklemektedir. 
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Evrim boyunca geliĢen biyolojik ve psikolojik becerilerle sınırlandırılmıĢ insan, 

ekolojik yuvasına sıkıca yerleĢtirilmelidir. Bu, diğer kiĢinin niyetini sezebilmek ve 

hayatta kalmamız için bize her zaman gerekli olmuĢtur (Golovnya, 1965) Korkunun 

yaĢamı idam ettirme için gerekli olduğunu ve tamamen algılarıyla ortaya çıktığını, insan 

kendi güvenliği için algılarına güvenmek zorunda olduğunu gayri ihtiyari de olsa 

bilmektedir. Bu Ģekilde evrilmiĢ bizler, algılarımızın temelinde yaĢam mücadelesine 

dayanan korku yatmakta ve özellikle görsel algımızın hareketini belirlemektedir. 

Gölgelerin tehlikeyle parlak ıĢıkların keyif ve güvenlikle düz ve 

hareketlendirilmiĢ ıĢıklandırmanın ise gerçek insan faaliyetleriyle iliĢkilendirilmesi 

evrimsel hayatta kalma güdüleri üzerinden geliĢtirilmiĢ bir yorum mekanizmasıdır. Film 

yapımcıları, seyircinin duygusal tepkisini arttırmak anlatı yorumunu uyarmak ve 

etkileĢimi maksimum hale getirmek için bu ilkel görsel yorum mekanizmasını 

tetiklerler. 

4.4.5. Türler 

Belirgin ıĢıklandırma teknikleri doğaları gereği film türlerine bağlıdır. Kara Film 

için low-key ve yüksek kontrast, komedi için high-key ve düĢük kontrast, belgesel tarzı 

filmler için low-key ve practical (dekor) ıĢık. Saygın Fransız görüntü yönetmeni Henri 

Alekan‘a göre ıĢık, filme tonunu veren ruh haline dönüĢür. Hafızanıza hitap ederek 

soğuk, yağmur, sis, güneĢ veya kuraklık gibi fiziksel olaylara tepki göstermenizi ve 

rahatsızlık, üzüntü, gizem, korku, acı, rahatlık, keyif, neĢe, vb. psikolojik karĢılıklarını 

yaĢamanızı sağlar. Bu etkiler izleyicilerde anında izlenim yarattığından görüntü 

yönetmeni sırf teknik araçlar yoluyla psikolojik tepkiler elde etmiĢ olur (Geuens, 2000, 

s. 153). 
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Resim 14. Moonlit Landscape with a View of the New Amstel River and Castle 

Kostverloren - Aert van der Neer (1647) 

Kara Filmin gölgeli low-key ıĢıklandırma etkisi, seyircilerin kurguya ve 

karakterlere kasvetli ve Ģüpheli bir akıl çerçevesinden tepki göstermesini tetikleyerek 

tehlike, gerilim ve gizem gibi duyguları uyandırır. Komedilerdeki parlak high-key 

ıĢıklandırma, seyircileri gülme ruh haline sokarak Ģenlendiren bir kurgu görmelerini 

sağlar ve karakterleri sevdirir. Öte yandan, belgesel filmlerindeki practical ıĢıklandırma, 

seyircileri pek de kendi hayatlarından farklı olmayan ve inandırıcı karakter ve kurgu 

içeren bir ortama sokar. 

High Key, Low Key ve Mevcut IĢık, artık değiĢik türlerin farklı film tiplerinde 

de kullanılıyor hatta çeĢitli film türlerinde birlikte de kullanılabiliyor. Her ne kadar belli 

film türleri için yaratılmıĢ ve hâlâ o köklere bağlı da olsalar burada özellikle anlaĢılması 

gereken tür tanımının öznel olup high key, low key ve mevcut ıĢıktan oluĢan 

ıĢıklandırma tekniklerinin tanımlarının ise belirgin olarak yapılmıĢ ve görüntü 

yönetmeninin istediği psikolojik anlatı sonuçları yaratabilmesi için sahada kullanılan 

terimler olduğudur. Katılımcıların türleri, ıĢıklandırma teknikleri üzerinden 

tanımlayacakları öngörülmektedir. 
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Her ne kadar ĠletiĢim literatürü, ıĢıklandırmayı yapısal bir özellik olarak tanıyor 

olsa da henüz ıĢıklandırmanın biçimsel unsur olması konusunda ve seyircinin tepkisi, 

yorumu ve ruh hali üzerindeki etkisi hakkında deneysel bir araĢtırma yapılmamıĢtır. Öte 

yandan psikoloji dalı, mimari aydınlatma tasarımı çalıĢmalarında, reklamlarda, Ģehir 

planlamacılığında ve hatta video oyunlarında ıĢığın etkisini incelemiĢtir. Takip eden 

bölüm ıĢıklandırmanın mimari analizini ele almaktadır. 

4.4.6. IĢıklandırmanın Mimari Analizi  

Sanat yönetimi ile görüntü yönetiminin kesiĢtiği bir baĢka sanat dalı mimari 

aydınlatma, film IĢıklandırmasına en yakın daldır. Zira dekoratif aydınlatma modeli ile 

oldukça benzeĢmektedir. Bu konular benzer bir geçmiĢi, hemen hemen aynı kelime 

dağarcığını ve insan psikolojisi üzerinde uygulamalı aydınlatma tasarımları için aynı 

teorileri paylaĢır. Mimari aydınlatma iki ilkel ıĢık kaynağından yola çıkar: AteĢ ve gün 

ıĢığı. Dekor aydınlatmada da dekor suni de olsa mutlaka ıĢığa göre kurulur. Ġlk mimari 

çalıĢmalarda her zaman gün ıĢığı ile aydınlanacak bina tasarımları benimsenmiĢ ve 

bütün odalar güneĢin ıĢınları ile aynı hizada olacak Ģekilde inĢa edilmiĢtir. Tomas 

Edison‘un ilk stüdyosu, Black Maria, tamamen gün ıĢığında film çekilebilsin diye 

açılabilir tavanlı yapılmıĢtı (Blain, 2008, s. 3). Yapay ıĢıklandırma baĢlayınca mekanları 

farklı Ģekilde aydınlatabilme imkânları da oluĢmuĢtur. Teknoloji, yağ kandilinden gaz 

lambasına ve sonra elektrikli aydınlanmaya doğru geliĢtikçe farklı dereceleri ve güçleri 

olan değiĢik aydınlanma türleri ortaya çıkmıĢtır. Bu sayede hem mimaride hem de 

filmlerde daha sanatsal tasarımlara imkân sağlandı ki bu iki alanda sanatsal tarzlar 

oluĢturulurken ortak kaynak olan tiyatrodan çok feyz alınmıĢtır. 

Sahne ıĢıklandırmasının maksadı, mimari aydınlatmaya kıyasla daha derinlere 

uzanır. Sahne ıĢıklandırması gerçeklik illüzyonu yaratmaya çalıĢırken mimari 

aydınlatma, gerçek yapıları görünür kılmak derdindedir. Buna rağmen sahne 

ıĢıklandırması, mimari aydınlatma bağlamında önemli bir örnek teĢkil eder. DeğiĢken 

ıĢıklandırma etkileri yaratma tekniklerini ve bu belli etkileri yaratmak için gereken 

cihazları tanımlar. Mimari aydınlatmanın her ikisinden de faydalanabileceği alanlar 

vardır. Bu nedenle sahne ıĢıklandırmasının, ıĢıklandırma tekniklerinin geliĢiminde ciddi 

bir rol oynamasına ve birçok meĢhur aydınlatma tasarımcısının köklerinin tiyatro 

ıĢıklandırmasından gelmesine ĢaĢırmamak gerekir (Golovnya, 1965, s. 24). 
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Her ne kadar film ve tiyatro ıĢıklandırması birliktelik iliĢkisi içinde olsalar da 

eski tiyatro oyuncularının kostümlerinin ve boyanmıĢ dekorların pek de lehine olmayan 

yeni ıĢıklandırma teknolojisinin devreye girmesiyle tiyatro daha film tipi dekorlar 

kullanmaya zorlanmıĢtır (Baxter, 1975, s. 82-83). Temaya göre ıĢık anlatıları ilk tiyatro 

oyunlarında uygulandığı için limelight, high key ve low key kavramları tiyatrodan 

alınmıĢtır.  

 ―Komediler parlak; dramalar keyifsizdi. Günler sarı; geceler maviydi.‖ 

(Artyushin, Barsky, & Vinokur, 1999, s. 55)  

Hem mimari hem de film insanların, mekânları belli bir Ģekilde görmelerini 

sağlamak için algı psikolojisini kullanmaktadırlar. Mimari aydınlatma tasarımcıları 

binaları ve odaları, psikolojik hedefler doğrultusunda ustaca aydınlatmaktadırlar.  

Aydınlatma tasarımcıları, psikolojik tepkileri ve davranıĢların ıĢıklandırmadan 

nasıl etkilendiğini düĢünürler. Bazı örnekleri aĢağıdadır: 

1. Dikey ve yatay birleĢme noktalarının görünür olması oryantasyona yardım 

eder 

2. Ġnsanlar en aydınlık yolu takip eder 

3. Aydınlık dikkatin odaklanmasını sağlar 

4. IĢığın yönü algının yönlendiricisidir 

5. Aydınlatma vücut formunu etkiler  

Tıpkı aydınlatma tasarımcılarının mekânları, insan ruh halini ve davranıĢlarını 

uyarmak amacıyla aydınlatması gibi görüntü yönetmenleri de seyircinin algısını 

yönlendirmek maksadıyla film karesinin içindeki alanı ıĢıklandırırlar. Karenin içinde 

objelerin aydınlanma Ģekli seyircinin dikkatini odaklayacak, gölgelendirme miktarı 

algıyı azaltacak ve değiĢen ıĢık karakter ve fırsat değiĢikliğini belirtiyor olabilecektir 

(Blain, 2008, s. 89) Bir filmdeki her sahne seyircinin tepkisini, yorumunu, ruh halini ve 

davranıĢlarını tetikleyecek olan algı psikolojisinin kullanılması maksadıyla görsel 

olarak aydınlatılmıĢ yeni bir mimari mekân olarak düĢünülebilir. 

Film ve mimarinin aynı zamanda aydınlatma tasarımı ve görüntü yönetmenliği 

üzerine üniversite eğitim programları da olup, sadece mesleklerinin arkasındaki teori ve 

metodolojileri uygulayan değil aynı zamanda eğitimlerini kullanarak sergiledikleri 
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kaliteli iĢin karĢılığını alan yüksek beceride profesyoneller yetiĢtirmektedirler. Her 

ikisinin de eğitim görmüĢ, yeni teknikleri ustaca uygulamıĢ, yenilikçi görsel görüntüler 

ve mekânlar yaratmıĢ profesyonellerin ödüllendirildiği ödül sistemleri, saygın kulüpleri 

vardır. Benzer terminoloji kullanırlar. Benzer donanım ve teknoloji ile çalıĢırlar ve 

esasen aynı paralelde geliĢmiĢlerdir. Mimarlık, üç boyutlu bir mekândaki değiĢik ıĢığın 

insanın uyarılmasına, konsantrasyonuna, hafızasına, çalıĢma verimine ve ruh haline 

nasıl etki ettiğine dair psikolojik çalıĢma yapmıĢtır. Sinematografi ise, daha çok iki 

boyutlu düzlemde algıyı yönlendirme teknikleri ve bunun üzerinden öyküsünü anlatma 

becerisi üzerine geliĢmiĢtir.  

4.4.7. Psikolojik IĢıklandırma Teorisi 

Doğrudan hikâye anlatımın aksine 'pasif‘ teknikler, direkt yaklaĢımı olmayan ve 

izleyicinin hikâye ile bilinçli veya bilinçsizce iletiĢim kurduğu tekniklerdir. Pasif hikâye 

anlatımında, hikâye anlatıcının olması gerekli değildir. Dolayısıyla izleyiciye gereken 

bilgiyi aktarabilmek için hikâye bazı özel tekniklerle donatılmıĢtır. Ancak bu sav ile 

ilerlemeden önce, bir sanatçının anlamlı bir görüntü yaratabilmek için doğal nitelikleri 

ve tekniklerini nasıl kullanabileceğini daha detaylı tartıĢmak gerekir. Bu nedenle klasik 

ve barok resim sanatları incelenerek resimlerdeki görsellikle ve hikâye anlatıcı özelliğin 

arasındaki önemli bir bağlantı oluĢturulabilir. Bu görüntü yönetmenleri için iyi bir ilham 

kaynağı olabilir. Resim ve psikolojiyi incelemek görüntü yönetmenin bir filmde 

sorumlu olduğu görsel hikâye anlatımı için elzemdir. 

IĢık, insan ruhunun temel geliĢiminden yaratılmıĢ ve uygulanmıĢ olup her ne 

kadar film ıĢıklandırmasının etkileri daha izleyiciler üzerinde deneysel olarak test 

edilmemiĢ olsa da psikoloji dalı, denetimli fiziksel ortamlarda aydınlatma testleri 

yapmıĢ ve önemli sonuçlar almıĢtır. Her ne kadar psikiyatristler film çalıĢmalarıyla aynı 

terminolojiyi kullanmıyor olsalar bile yapılan korelasyonlar sonucunda mimari 

aydınlatma tasarımları, insanların yorum, ruh hali ve davranıĢlarında bir etki yaratıyor 

ise o zaman bir filmin seyircisinin üzerinde de teorik olarak yaratabilir. Buradan yola 

çıkarak mimarinin bir sanat dalı olduğunu iddia etmiyorum, tam tersi bir tasarım dalıdır 

ve sanatın tekniklerini kullanır. Sanatla sürekli bir iletiĢim içindedir, sanattan ilham alır 

ve sanata ilham verir. Ancak temelde, dramatik elementleri olan bir hikâyeyi anlatmak 

değil, bir hizmet amacı taĢıdığından sanat kategorisine girmez. 
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Yapılan değiĢik psikolojik çalıĢmalar, insan halinin değiĢken durumlarıyla ilgili 

önemli sonuçlar vermiĢtir. ―IĢık, ortamın yayılan bir özelliği olup insan davranıĢları 

üzerinde geniĢ etkiler oluĢturmaktadır.‖ (Artyushin, Barsky, & Vinokur, 1999, s. 111). 

Galavnya ise ―IĢığın her eyleminin etkisi içinde hem fiziksel hem de psikolojik 

bileĢenler vardır.‖ diye yazmıĢtır. Ġki farklı Rus ilkokul sınıfını değiĢik ıĢık ortamlarında 

test ettikten sonra Plujinikov (1984), ―ÇalıĢmamızın sonuçları, sınıf aydınlatma 

Ģartlarının konsantrasyon üzerindeki etkisine destek sunmaktadır.‖ diye beyanda 

bulunmuĢlardır. John Alton, değiĢik aydınlatma koĢullarında ruh hali ve hafıza 

ölçümleri yaparken önemli sonuçlar elde etmiĢtir. ―Uzun vade hatırlama ve tanıma 

görevlerindeki sonuçlar her iki geri alma iĢleminin de uyumlu, uyumsuz ruh hali 

değerlerine göre etkilendiğini göstermektedir.‖ der ve ―Öğrenilecek olan o yüksek yapı 

gerçekten de hafıza- ruh hali etkilerine karĢı hassasmıĢ.‖ diye öneride bulunur (Alton, 

1995, s. 188). Ek olarak, aydınlatma farklılıklarının uyarıları ve görev performanslarını 

arttırdığını tespit edip ―Eğer çalıĢanlara, aydınlatma uygulaması ve insanlar üzerinde 

etkisi hakkında bilgi verilirse performans ve ruh hali daha iyiye gidebilir.‖ diye öneride 

bulunmuĢtur. Pozitif sonuçlar aydınlatmanın, fiziksel çevrenin mimarisinde olunduğu 

süre boyunca insan ruhunun üzerindeki psikolojik etkisini sürekli olarak 

doğrulamaktadır. 

Sabit bir görüntüde, görsel hikâye anlatımının nasıl devrede olacağını 

sorgulamak için Caravaggio‘nun tablolarından birine atıfta bulunabiliriz; ‗The Calling 

of St.Matthew‖ (St.Matthew çağrısı). Hikâye kısaca, o zaman bir vergi tahsildarı olan 

Matthew‘un Ġsa tarafından sunulan gerçekler ve bilgi ile yüzleĢmesidir. Ġncil‘de Ġsa, 

gerçeği aramaktadır ve Matthew da onun ilk takipçilerindendir. 
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Resim 15. The Calling of St.Matthew 

‗The calling of St.Matthew‘, Contarelli ġapel‘i için sipariĢ edilmiĢtir. Ancak, 

tablonun detaylı tartıĢılabilecek bazı önemli detayları haricinde hikâye anlatımının 

görsel prensipleri bu araĢtırmayla daha ilgilidir. Belirtildiği gibi, hikâyeyi görsel olarak 

izleyiciye aktarabilmek için seçilmiĢ bazı kilit öğeler vardır (Blain, 2008, s. 68)  

Sanatçı, tablosunda hikâyeyi anlatmak için bir konuĢma anını seçmiĢtir ve bu 

konuĢmayı görsellerle anlatmaya çalıĢmıĢtır. ġimdi bu tablonun üzerinden görsel 

metaforların, hikâye için nasıl bir anlatım alanı yarattığı tartıĢılabilir: ‗The calling of 

St.Matthew‘ tablosunun sağ tarafında elini uzatmıĢ bir Ġsa görüyoruz. Kuvvetli, gürbüz 

ve dinç yapılı ve sol tarafta, masanın etrafında Matthew görülür. Diğer vergi 

tahsildarları ile birlikte oturan ve sinirli görünen sakallı adam. Hikâyeye göre Ġsa, 

gümrük dairesine girer ve Matthew‘a kendisiyle dıĢarı gelmesini iĢaret eder. Tablodaki 

figürlerin anlattığı inanç gücünün, vücut yapısı Ģeklinde sergilendiğidir. Ancak hikâye 

anlatımının en büyük metaforu ıĢıktan gelmektedir. Ġsa, Matthew‘u çağırarak, onu 

gümrük dairesinden çıkartmaya, inançlarını konuĢmaya veya bir baĢka deyiĢle, onu 

bilgisi ve bilgeliği ile eğitmeye çalıĢmaktadır. Hikâyenin bu öğesini anlatmak için 

Caravaggio, tablosunda ıĢığı akıllıca kullanmıĢtır. DıĢarıdan gelen (tablonun sağ 
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tarafından) ve gümrük dairesine Ġsa‘nın giriĢi ile yansımıĢ olan ıĢık metaforik olarak 

bilgiyi temsil etmekte ve Ġsa, Matthew‘u beraberinde ıĢığın kaynağına, yani Matthew‘un 

dönüĢümüne fırsat yaratacak bilgiye götürmeye çalıĢmaktadır. 

Caravaggio, Matthew‘ın dönüĢüm nosyonunu, tablosunda görsel öğeler ile çok 

güzel göstermiĢtir. Sonrasında hikâye tarzı için ıĢıklandırma teknikleri ile bir anlatı 

yaratmakta ve en sonunda bir bütün olarak, tablosu ile izleyicilerle iletiĢim kurup 

onların duygularını hareketlendirecek bir anlatı alanı oluĢturmaktadır. 

Caravaggio‘nun tablosuna istinaden konuĢtuğumuz konu, görüntülerdeki görsel 

metaforların amacıdır. Dolayısıyla Caravaggio‘nun tablosunda bahsettiğimiz esaslar, 

filmlerin görsel dilinde direkt veya indirekt olarak kullanılabilir.  

4.4.8. Yüz IĢıklandırma 

IĢıklandırmanın kritik olduğu bir baĢka alan da yüz tanımadır. Farklı pozisyon 

ve aydınlatma koĢulları altında yüz tanıma ve benzetmelerini test birçok deney 

internette mevcut. Terimler hemen her yerde farklı olsa da tepe ıĢıklandırma, filmlerde 

dik ıĢıklar diye geçmektedir. Frontal, diyagonel, yan, kicker ve kontür olarka genelde 

tabir edilen yönlerin bir de dikey açılarına göre oyuncunun ifadesi dramatik biçimde 

değiĢmektedir. Marlon Brando‘nun Godfather filminde canlandırdığı Don Carlone 

karakterini tepe ve kicker ‗dan değil, altta ve önden aydınlatıldığını hayal edin; sadece 

karakter derinliği değil, ifadesi de değiĢirdi. Filmin sinematografı Gordon Willis "Film 

hissi olarak kahverengi ve siyah olmalı ve bazen gördükleriniz ve görmedikleriniz 

açısından kenarda asılı olmalıdır. Pek çok kameraman görüntünün kalitesini artırmak 

için çalıĢır, ancak bu özel durumda Onu azaltmak için çalıĢıyorum. " (Steele, 1971) 

diyerek, hikayeyi anlatmak için piyasada kabul gören ıĢıklandırmanın tam aksini 

yaptığını belirtmiĢtir. 
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Resim 16. Godfather (1972) GY Gordon Willis 

―45 derece ıĢığı‖ veya key light (anahtar ıĢık) ve yüz pozisyonları için ―alt 

ıĢıklandırma‖ düĢük aydınlatma veya film terminolojisi ile söylersek yüzlerin profilden, 

tam önden ve çeyrek yüz pozisyonlarından kapatılması. Sonuçlar, katılımcıların, 

öznelere tepe aydınlatması ile bakarken daha doğru tespitler ve benzetmeler yaptığını 

göstermiĢtir. Bu tespit, film yapımcılarının alt aydınlatmayı, gizem ve gerilimlerde 

seyirciyi huzursuz etmek için kullandıkları ve alt anahtar ıĢıklandırma tekniğinin bir 

parçası olduğu gerçeğini de desteklemektedir. 

Çıkardıkları bir sonuç da ―Yüzleri eĢleĢtirirken, aydınlatmanın yönünde yapılan 

değiĢiklikler zorluk çıkarmaktadır.‖ (Golovnya, 1965, s. 81). Bu bulgu, Galavnya‘nın 

meslektaĢları tarafından desteklenmiĢ olup onların çalıĢmasında ya ―aydınlatılmıĢ‖ yani 

film dilinde High Key ıĢıklandırma ya da ‗gölgelendirilmiĢ‘ yani film dilinde Low Key 

ıĢıklandırma olarak tam cepheden yüz tanıma incelenmiĢ ve önemli veriler tespit 

edilmiĢtir. ―Yüz tanımanın gölgelendirmeye ve aydınlatmadaki değiĢikliklere hassas 

olduğu tespit edilmiĢtir. Aydınlatmanın yönünde bir değiĢiklik olduğunda, gözlemciler 

yüzleri eĢleĢtirmede ve tanımada daha yavaĢ ve daha hatalı sonuçlar vermektedir.‖  

Tekrarlamak gerekirse, bu tespitler, film yapımcılarının neden seyircilerin rahatı 

ve kolay tanımlama yapabilmesi için komedilerde High Key; yine seyircilerin filmin 

öğelerini daha az tanıyıp, daha tedirgin kalmaları için gizem ve gerilim dolu filmlerde 
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Low Key kullandığını destekler. Bu çalıĢmalar topluca katılımcıların farklı film 

karakterlerine farklı ıĢıklandırma koĢullarında farklı tepki verebileceklerini 

göstermektedir.  

 

BÖLÜM 5. SONUÇ 

Sinema, birtakım olguları açıklama vaadi taĢıyan ve doğru göründüğü halde 

doğruluğu kesinlikle henüz bilinmeyen bir çeĢit hipotez önermedir. Bu önerme hiçbir 

zaman öylesine ifade edilmiĢ bir öykü değildir. Aksine bu öykünün önermesi bir takım 

ön çalıĢmalara, hazırlıklara, deneyim, gözlem ve akıl yürütme faaliyetlerine dayanılarak 

oluĢturulmalıdır. Yapılacak film, fantastik bile olsa hikâyenin kendi içinde gerçekliğine 

duyulan bir güven oluĢmalıdır. Kendi dünyası içerisinde tutarlı ve anlamsal dönüĢüme 

açık olmalıdır. Sanatın anlamı manevi, pozitif olmalı, umut ve inanç getirmelidir. 

Trajedi insanı temizler ama bir trajedi bile asla umutsuz olmamalıdır. Umutsuzluk anları 

bir katarsis ile gün doğumu veya yaprağın yeĢillenmesi bile metaforik olarak bir 

yaĢamın devam ettiğine, zamanın aktığına dair algı, bu da güven oluĢturmalıdır. 

Hiçbir sanat dalı temelde birbirinden farklı değildir. Hepsinin kökeninde duygu 

vardır. Duygu özel bir kelimedir. Duyudan gelir. Kasıt iĢitmek değil hissetmektir. 

Duymak, görmek, tatmak, dokunmak ve koku hepsi duygunun aracıdır ve sanat bunları 

sadece aracı olarak kullanarak beyne hitap eder. Bazen limonu hayal ettiğinizde tükürük 

bezleriniz çalıĢır. Bunun sebebi algınızın duyu organını aldatmasıdır. Sanatın fiili iĢlevi 

tıpkı bu örnek gibi, olmayan bir hikâyeyi gerçekmiĢ gibi deneyimlemektir. Bu öylesine 

güçlü bir illüzyondur ki gerçek hayat bile bu kadarını veremez. Bir dostunuzun baĢına 

gelen bir durumda dostunuzla empati kurabilirsiniz, oysa sinema ahtapotla bile empati 

kurdurabilir. Ġlk defa gördüğünüz birini on dakika içinde yıllardır tanıyormuĢ hissi 

verebilir. Bunun arkasında yatan güç, sinemanın algısal yönlendirmedir ve sanatçılar 

gibi siyasiler de sinemanın daha ilk yıllarında bunu fark etmiĢ ve kullanmıĢlardı. Belki 

de sinemanın diğer sanat dallarından çok daha fazla ilgi görmesinin sebebi diğer tüm 

sanat dallarını içerisinde bir ahenkle barındırdığından, izleyiciyi hipnotize edecek kadar 

algısını manipüle edebilmesidir. Algı, sinirbiliminin konusu olsa da sinemanın da 
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temelidir. Görsel algıyı yönlendirmede kullanılan renkler, çizgiler, kadraj yani 

kompozisyon, sinematografinin konusudur. Bu nedenle sinematografinin sinema 

sanatının oluşmasındaki rolü kritiktir. Bu bağlamda sinematografın meslek 

tanımının uluslararası standarda sahip olması ve yaratıcı katkısının göz ardı 

edilmeden yönetmen ve müzisyen gibi verilmelidir. Kullandığı teknoloji 

müzisyenin müzik yapımında kullandığı bilgisayardan farksızdır ve dolayısıyla 

teknik malzemesi yaptığı işin niteliğini değiştirmemelidir. Sanat ve sanatçı 

tanımları pekiştirildiği zaman sinematografiyi sanat dışında tutmak mümkün 

değildir bu da hukuksal anlamda sinematografların bir başka deyişle görüntü 

yönetmenlerinin konumlarını düzeltecektir.  

Tezin birçok yerinde görüntü yönetmeni yerine uluslararası yaygın kullanılan 

―cinematographer‖ unvanı sinematograf olarak kullanılmasının sebebi Storaro ve 

Kaufman‘ın haklı bulunmasıdır. Sinemada tek yönetmen olmalıdır. Bu diğer 

departmanların, hele ki sinematografiden sorumlu kiĢinin kıymetini asla düĢürmez. 

Sinematografların asıl kıymetini düĢüren cep telefonu kullanmaktan farksız olan 

kameraların herkes tarafından kullanılabilmesi neticesinde bu kameraları kullanan 

herkesin görüntü yönetmeni unvanını kullanması ve bir mesleki tanım veya standartları 

olmadığından dolayı aksi kanıtlanamıyor ve cebren sektörde kabul görüyor olmalarıdır. 

Bu durum sinematografın kameramanlığa indirgenmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bugünün profesyonel dijital kamerasını lise öğrencisi dahi kullanıp, gün ıĢığından 

faydalanarak çekim yapabilir. Fotoğraf yeteneği de varsa oldukça profesyonel 

gözükebilir. Bu nedenle David Abelevich Kaufman‘ın 1922 tarihli o zaman 

anlaĢılmayan manifestosu bugün kanıt değerindedir. Artık görüntü yönetmenleri, teknik 

sorumludur mefhumundan çıkıp tamamen yaratıcı konuma geçmeli ve meslek 

tanımlarını yeniden Ģekillendirmelidirler. Sinematograf, görsel algının nasıl çalıĢtığını 

ve izleyicinin nereye neden baktığını bilmek ve algısını yönlendirebilecek yetkinlikte 

olmalıdır. Diğer tüm departmanlar gibi senaryoyu yönetmenin ritmine uyarak, fakat 

kendi yorumuyla tıpkı bir ressam gibi hikâyeyi görsele çevirmesi durumunda sanatçı 

olur. Bunun için kamera nasıl açılıp kapandığını bile bilmesine gerek yoktur. Bu iĢ için 

kamera asistanları vardır ve bu asistanlar bütün görüntü yönetmenlerinden kameranın 

menülerini iyi bilmektedirler. Ancak bu sinematografın tamamen teknikten 

sıyırabileceği anlamına gelmez. Zira hikâyeyi görsele çevirmedeki fırçası ıĢık 
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malzemesidir. Günümüzün dijital dünyasında her ay yeni çıkan kameraların menusunu 

ezberlemesi beklenemez ama kullanacağı kameranın algılayıcısını çok iyi test 

edebilecek, kullandığı ıĢıkların açılarını, lümenlerini ve kullandığı elektrik miktarıyla 

hesaplamalar yapabilecek teorik bilgiye sahip olmalıdır. Aksi halde ince fırça 

kullanması gereken yerde kalın fırçayla resim yapmak zorunda kalır ve detayları 

çizemez. Sadece algı ve teknik teori değil, optik ve ıĢığın karakteristiğini anlayabilmek 

ve doğru kullanabilmek için fizik eğitimi gerekir. Pek tabii dönemi tasavvur edebilmek 

için tarih bilmesi elzemdir. Bu tarih hangi savaĢın ne zaman yapıldığını bilmek değil, 

dönem filmi çekilmesi durumunda tasavvuru sağlayabilecek bilgilerin edinilmesiyle 

ilgilidir. Hangi zaman ve coğrafyalarda ne çeĢit kıyafet giyildi? mimari nasıldı? 

aydınlatma nasıl yapılıyordu? Kullanılan renkler neydi? gibi birçok sorunun cevabı 

tarihin detaylarında saklıdır. Bunları ezbere bilmek kısmen yeterli gibi gözükse de hayal 

edebilmek için döneme ait ressamların eserini, yazarların romanlarını okumak tasavvuru 

oldukça güçlendirmektedir. 

Bir görüntü yönetmeninin herhangi bir yorum katmadan var olan görüntüyü 

teknik anlamda mükemmel kaydetmesi mümkündür. Keza benzer durum yönetmen için 

de her sahnenin geniĢ planı, konuĢanların yakınları, senaryoda geçen detayların 

yakınları çekip geri kalan iĢi kurgucuya teslim etme Ģeklinde de mümkündür. Herhangi 

sanatsal katkıda bulunmadan senaryodaki akıĢı kamera önünde oyuncuların kendi 

hareketlerine göre mekanik kurgu anlayıĢıyla çekimi tamamlayabilir. Bu durumda 

yönetmen de örneği verilen görüntü yönetmeni gibi yorumda bulunmamıĢ, sanatsal 

ifade kullanmamıĢlardır. Unvan olarak yine yönetmen – görüntü yönetmenini 

kullansalar da iĢin niteliğini sanatsal iĢlerden ayırmak kuram denilen akademik teori 

bilgisi gerektirdiğinden olukça güçtür. Drama bilgisinden yoksun kameramanlar ile 

filme yaratıcı katkıda bulunan sinematograf sundukları eserde ayrılmaktadırlar 

dolayısıyla hukuksal tarafta eser sahipliği kısmında bugünkü yapıda ayrılmaları 

mümkün değildir. Dolayısıyla bütün yönetmen ve müzisyenler gibi görüntü 

yönetmenleri de sinematografik katkısından dolayı eser sahibi kabul edilmelidir. 
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