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GöAÜNTÜ ÇERÇEVESiNDE BiÇiM VAKLAŞıMLARı VE
FOTOGRAFIK MERCEKLER

Vrd. Doç. Dr. Nadi KAFALI*

Kamera, insan gözünden ayrımiı olarak objekttfln önündeki uzay
ve mekanı film üzerine aktarırken, dış dünyanın tümgerçekliği ile
saptanmasını sağlar. Kameranın qörüntüyü ya da .g<ÖrıÜntüler silslle
sini saptaması tümüyle nesnel bir lşlemdlr ve bu işlemin sonucun
da oluşan görıüntüler ise tam birgerçeklik taşırlar. Ancak, kamera
ya insan elinin değmesi ile birlikte obiektifln önündeki varlıklar,

oluşlar ve ilişkilerin bireysel bir tutumun yansıması.biçiminde sap
tanacaklarıdır. Dışımızdaki nesnel qerçek bir değişime uğrar, yorum
lanır ve tek bir malzemeden ayrı ayrı sonuçlara vanleblllr.

Bir sinema sanatçısı, nesnel uzay ve mekanın, öznel seçimini
elinde tutrnakla işe başlarken bu konuda çoğu kez kendisine yardım

cı, bazen de engelleyici bir en ve boy sınırlaması ile karşı karşıya

bulunmaktadır. Bu sınırlarıda özel bazı koşulların dışında her zaman
dikdörtgen biçimindedir.

Sinerrtada her görüntü, kendisinin genel olarak, dikdörtqerıle

çerçevelerimiş bir biçimi olarak gıörünür. "Perdenin dikdörtgen bo
yutu birçok şekilde gıörüntü düzenlemesine değişiklik vermek ama
cıyla ve amaca daha uygun olmasını sağlamak için birçok biçimler-
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de değiş.tirilebilir. Spotaydınlatıma efektleri, maskeler, diyaframlar,
bozulma prizmaları, yarıklar (split) ve çoğa bölünmüş ekran gibi ka
mera olanakları biçim farklılaşmalarına olanak sağlar. Perdenin bili
nen boyutlarını kırarak, film yönetmeni görsel etkiye tazelik, hareket
ve gerilim ekler» (1).

-Perdeye yansıtılmakta olan bu fllrnln yüksekliği ve uzunluğu

nun dururnuçörüntüsünün boyutu kamera perdesinin açıklık formu
na (aynı zamanda da jjöstertrn gerecinin film penceresinin açıklık

formuna) ve onun büyüklüğüne bağlı bulunmakıtadır (2). Bu durum
aynı zamanda kamerada kullanılan objektifin türü ile de yakın bir
ilişki içindedir. çerçevenin bir kenarının uzunluğunun üst ya da alt
kenar uzunluğuna oranı "Görüntü Alanı Oranı» olarek isimlendiril
mektedir. Bu oranın kaba boyutları Edison, Lumiere ve sinemanın

ilk bulucuları tarafından sinemanın ilk yıllarında belirlenmiştir.

ilk sesli filmler yaklaşık olarak bir kere çerçeve formuna sa
hiptirler. Sinemanın bulunuşundan veyaygınlaşmasından sonra bir
çok sessiz film yönetmeni, gıörüntü alanının oranına ilişkin cesur
denemeler yaptılar. Abel Gance «Napoleorı» filminin sekansalarını

«trlptycrıs» (üç katlı) olarak adlandırdığı bir boyutta' çekti ve gös
terime sundu. Bu bir geniş perde slsterniydl ve üç tane normal çer
çevenin yan yana gelmesiyle oluşuyordu. D.W. Grifftih ve Ernst
Lubisch bu yaygın kullanım biçlrnlnln dışına taşmış kişilerdir. Bu
yöntemler' genellikle gıörüntü alanının belli bir bölümünü maskeler
Ikasch) aracılığı ile kapatmışlar ve bu yolla da zaman zaman görün:
tü uzayının sınırlandıi'ılması alanmda değişiklik yapma yoluna gitmiş

lerdir.

Görüntünün sınırları, olumsuz bir özellik, basit bir kesme ya da
sınırlama işlemi gibi görülebilir. Ancak, filmde, çerçeve doğal bir
sınır değildir. Görüntüiçindeki malzeme üzerinde kesin üstünlük
sağlayan bir yer yaratır.'Slnernada çerçeve önemlidir. çünkü görün
tüyü aktif olarak izleyici için sınırlar.

çerçevenin gücünün belirtilmesi sırasında sinema kamerasının

bulucusu ve ilk film yönetmeni olan Luis Lumler'e kadar uzarırnak

(1) .LEWIS JıAKOBS. «The Mainingful Imo;ge», The Movies as Medlum, Oetaeon
Books, New York. 1973. s. 113.

(2) JAMES LIMBACHER, Four Aspects of the Film, Ama Press. New York. 1978.
s. 131-132.
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g,erekir. Lumiere'in ilk filmleri basit olayları anlatıyordu. Fabrikadan
çıkan işçiler, bir lskarnbl! oyunu, bir ailenin yemek yemesi.. Film ta
rihinin bu ilk evresinde bile Lumiere, günlük gerçekleri slnernatlk
olaylara dönüştürürken. çerçeveleme lşlernlnl kullanabilme yetene
ğindeydi.

«Lumiere aynı zamanda fotoğrafçıydı ve bu nedenle onun film
lerinin niteliğinin kendi çağdaşlarıından daha yüksek düzeyde olması

şaşırtıcı değildir. Lumiere daha 1895 yıllarında bir düzine film üretti,
ama oyun sahnelerinin çekimi işine yönelmedi. Filmeikleri, günü
müzde amatörlerin çektikleri filmlerin karakterini yansttrnaktaydı...
günlük yaşamdan ve güncel haber niteliği taşıyan filmler çekiyordu.
Böylece kendisi «ibelge fllmclsl» ve «ilk film muhabiri» onuruna hak
kazandı (3).

Bir diğer Lumiere fiilmine baktığımızıda «Beby's Meal» (1895) de
Lumiere, olayın belirli bölümlerini vurıgulayan bir kamera duruş nok
tasıyla, kamera bakış açısı seçer. Genel çekim, ai1eyi bahçe içinde
bir yere yerleştirecektir. Ancak, Lumiere ortamı dışarıda bırakan,

ama ailenin davranışlarını, yüz mlrnjklerlnl vurqulayarı bir orta çeki
mi seçer. Devinimin ölçeğini kontrol eden kameranın çerçevesi, de
vinimi anlamamızı da kontrol eder.

Çerçevelerne, görüntüyü şu araçlarlaqüçlü blçlrnde etkiler:

1. çerçevenin şekli ve boyutu.

2. Çerçeveleme yöntemi, çerçeve içindeki ve dışındaki mekanı

belirler. .

3. Çerçevelema yöntemi, uza'klığı, açıyı ve görüntü üstünde bir
üstünlük noktası sağlayan yüksekliği kontroleder.

,
4. Çerçevelema işlemi, mizansene bağlı olarak hareketli olabilir.

1. çerçevenin biçimi 'le boyutu:

Sinema izleyicisi görüntü çerçevesini dlkdörtqen olarak görme
ye alışrruştır. Kuşkusuz resim sanatı ve fo1loğrafçllııkta qörüntüler
değişik boyutlara, çerçeve ve şekiilere sahiptir. Dar dikdörtqenler,
oval, dikey düzlemler hatta üçgenler sınırlanmış yüzeyler olabilir.

(3) HilMAR MENHERT, Film Fotografie und Fernsehfilmfotografie, Web Verlag,
leiıbzig, 1971, s. 28.
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Sinemada ise bu seçim sınırlıdır. Hk sesli filmler yaklaşık olarak
kare çerçeveliydi. 1930'la~da Elsensteln kare çerçevenin standarttaş

ması için hayli uğraş verdi. Bu çerçeve, görsel düzenlemeyi yatay,
dikey ve dlyaqonal yönlerde eşit uygulayabilirlikte gerçekleştiriyor

du. Ancak, 1930 yılında ..Hollywood Film Sanatları ve. Bilimleri Aka
demisi" akademi oranını, 1:1,33 olarak kabul etti ve tüm dünyada bu
oran standartı aşt: rı Idı.

Sesli' filmin yaygınlaşması ve yerleşmesiyle birliıkte ses kuşa

ğının film tabanının üzerinde bir yere yerleştirilmesi zorunluluğu

doğunca, uzunsüreden beri gelenekselleşerek kullanılagelen «aka
demik format" boyutlarının yeniden düzenlenmesi ve varolan görün
tü alanının küçültülrnesl zorunluluğu doğdu. Ancak, «Akademik For
mat-ın bu dönemde film ya:pımcıları arasında mlstlk bir anlamı da
bulunmaktaydı.

Bugün, genelolarak birçok sinema kita'bı 1:1,33'lük formatın

klasik format olduğunu söylemektedirler ve bu formatın mimaride
yararlanılan ..Altın Kestm-e bir dönüş olduğunu belirtmektedirler.
Bu oran incelendiğinde gerçe1kten de mistik bir sayı niteliğindedir.

«Altın Keslrn- bir formül tabanına dayanmaktadır. Bu formül;

a

(a + bL

b
dir.

..alt dikdörtgenin kısa kenarını, ..Iblt lse uzun kenarını betimlemekte
dir. Altın Kesim gerçekü1stü bir sayıdır. Yüksekliğin genişliğe teka
bül ettiği durumlarda bu oran 1:1,SS'dır ki, bu oran bugün Avrupa'da
yaygın olarak kullanılan g,eniş perde sistemi boyutlarına çok yakın

bir sayı niteliğindedir. Bu yönü ile ele alındığında ise, Akademik
Format'ın çokrastlantısal bir sayı olduğu dikkati çekmektedir. Kla
sik Akademik. Format ancakyirmi yıllık bir süre boyunca (1953'lü
yıllara değin) etkin olarak sinemacılar arasında kullanım olanağı

bulmuştur. Ancak, yine de bu dönem içinde gelişmekte olan ve ek
ranı için bir standart arayan televizyonun, ekran standartlarının be
lirlenmesinde belirleyici olmuştur (4).

Yaklaşık olarak 50 yıldan bu yana görüntü boyutunun geniş per
de olanaklanndan seçilmesi yayıgınlaşmıştır. Bu konuda yaygın ola-

(4) Altın Kesim ve Altın Kesim'in televizyon standardı üzerine etkisi icln dana
geniş bir ya'klaşım bkz: Nijat ÖZÖN 100 Soruda Sinema Sanatı.
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rak kullanılan iki ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve kolay
olanı, görüntünün alt ve üst bölümlerinin bir «maske .. (Kasch) ara
cılığı ile kapatılma'sı yoluyla gel'çekle'ştirilmektedir. Bu' yöntemle
kolay ve başarılı biçimde yaygın geniş perde boyutlarından olan
1:1,66 (Avrupa geniş perde sistemi) ve 1:1,85 (A.RD geniş perde
boyutu) oranları elde edlir. Maske'nin anlamı var olan görüntü ala
nından küçük bir ibolümün kullanım alanı dışında bırakılmasıdır. Tüm
kullanım yaygınlığına karşın bu geniş peııde sisteminin dezavantajlı

tarafı; gösterim sırasında belirli bir kalite düşüklüğünün ortaya çık

masıdır.

ikinci tür geniş perde boyutu ise «Arıamorphlsche .. adı verilen
ve çekim objektifinin yapı özelliğine dayanan bir yöntemdir. Bu yön
tem, 1950 yılında bulunmuş ve slnernaskop» adı ile tanınmıştır.

Anamorftk objektifler sistem olarak filmin kenarlarını maskele
rneye yönelik sistemlere benzerlik g!österseler de, bu sistemde gö
rüntü alanının tümünden yararlanılmaktadır. Bunun anlamı, gÖf1üntü
nün yanlardan sıkıştmlmasıdır. Film üzerine saptanan nesneler ger
çek yaşamda olduklarından yarı yarıya daha ensiz görünmekte, an
cak boylarında herhangi bir değişim olmamaktadır. Kullanılan en ge
lişmiş anamorfik sistemler 1:2,55 cranma kadar çıkmış, ancak daha
sonraları bu kullanıma yakın olan 1:2,35 standart g'eniş perde boyutu
olarak kabul edilmiştir. Bu yolla film karesinin alanından elde' edi
len kazanç alana optik ses şeridi yerleştirilmiştir.

Bunların dışında son olarak çok çerçeveli denemelerden söz
edilebilir. Bu Işlernde. değişik görüntüler kendi çerçeve şekil ve
boyutlarında geniş bir çerçevenin içine yerleştirilirler. Günümüz si
neması bu türörneklerle doludur.' Bu işlem, bazen telefon konuşma

ları sahnelerini ve benzeri ilişkileri göstenmek için sık kullanılır.

Çok çerçeveli gıörüntıü, değişik grafik,' mekan ve zaman özellikleri
arasında çok yönlü bir etkileşime izin verir.

Blçiml ne olursa olsun çerçeve giörüntıü,>,ü sınırlar. Film görün
tüsü kuşatılmış ve sımrlandırılmıştır. Çeııçeve kesiksiz bir dünya
nın ancak bir dilimini giösterir. Büyük bir ağırlıkla tiyatroya dayanan
ilk film oyuncuları görüntüye bir yerden içeriye girer ve başka bir
yerden dışarıya çıkarlardı. Eğer karnera, bir nesne ya da kişiden ay
rılır, başka bir yere doğru hareket ederse, o kişi ya da nesnenin
çerçeve dışmda hala aynı yerde durduğu gibi bir izlenim uyanacaktır.

..Noel Burch, çerçeve dışı mekanda altı bölge belirler: Çerçeve
kenarlarının ötesinde kalan mekan, setin arkasındaki mekan ve ka-

51



meranın arkasındaki mekan. Film yönetmeninin bu bölgedeki şeyle

rin varlığını ifade edebilmek içln hangi yöntemlere başvurduğurta bir
göz atalım: Bir karakter bakışlarını ve davranışlanru çerçeve dışın

daki her hangi blr yöne doğru yöneltebilir. Ses, çerçeve dışı mekan
ile ilgili ,güçlü ipuçları sunabilir. Ayrıca çerçeve dışı mekan ile ilgili
bIrşeyin bir bölümü sahne içine doğru uzanabilir. Hemen her türlü
mm bu tür olanakların tümünüsergileyebilir. Ancak, filmlerde sunu
lan ilgi çekici örnekler, beklenmedik etkilerin yaratılması amacıyla

'çerçeve dışı mekanı kullanırlar {5).

Çerçeve dışı mekanın insanın algı ststernl aracılığı kullanılması

yönünden çok iyi örnekler bulunmaktadır. Willam Wyler bu konuda
çok iyi örnekler veren bir film yönetmenidir. «Willam Wyler Jzebel
filminde, Julie, orta çeklmde bazı arkadaşları ile selamlaşırken qörü
lürv Görüntünün tam ortasında anstztn bardak tutan kocaman bir el
göründüğünde, Julie onu görür ve ilerler. Kamera onu izleyerek sağ

lığına kadeh kaldıran kişi ile birlikte çerçeveler. Elin aniden girişi,

izleyiciye çerçevedışında başka birinin varlığını ifade eder. Julie'nin
bakışı, kamera hareketi ve ses. mekanın tümünü farketmemizi ko
laylaştırmaktadır. Yönetmen, çerçevenin seçlcl gücünü, çok önemli
bir ögeyI dışarıda bırakarak, daha sonra onu daha çarpıcı biçimde
tanıtmak amacıyla 'kullanır» (6).

«D.W. Grlfflttıln, 'Museteersof Pig Alley' fllmtnde, görüntü çer
çevesi içine ani gIrmeler, filmin bütünü ıcınde geliştIrilen bir motif
olaraık görülür. Ganqster, kadın kahramanın lçklslne Ilaç atmaya ça
lışırken, gö,rüntü çerçeveslrün içine doğru sigara dumanının yayılı

şına dek, Snapper Kld'ln odaya girdiğini bilmeyiz. Filmin sonunda,
Snapper Kid bir sonuca ulaştığında, bilinmeyen bir el görüntÜiçine
girer ve para teklif eder. Griıftith, bütünün gösterilmediği sürpriz gö
rüntülerl (flgü.rler çerçeve dışındadır), izleyicinin ansızın farketmesi
için çok sık kullanmıştır» (7).

Çerçeve dışı mekanda beşlncl bölgenin, dekorun arka tarafı,

kullanımı son derece yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Oyun
cular kapıdan 'çıkar, oyuncular kapıdançıktıklarında 'onları bir duvar
ya da bir merdlven gizleme1ktedir. Çerçeve dışı mekanın altıncı böl-

(5) DAVID BRODWELL· KRISTIN THOMPSON, Film Art, Addıson Wesley
Publis!hing Company, Canfomia, 1980, s. 137.

(6) A.g.k., s. 104.
(?) A.g.k., s. 104.
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gesi, kameranın arka'sı ve yanıdır. Bu konuda en çok bilinen örnek,
Jean Renoir'in «BuI'es of the Game» filminde, 'çekimin gelişiminde

karakterler, çerçeve dışı mekandan çerçeveiçi mekana ansrzm gi
rerler. Andre ve Robert, meydan kavıgası içinde yumruk yumruğa

bir kavgaya tutuşurlar. Andre, bır divan ın üstüne doğru savrulur.
Daha sonra, çerçevenin üst kenan üzerinden, bizim bulunduğumuz

yerden onadoğru derqller uçar. Bu yöntemle, yönetmen, çerçeve
kenarlarının sırurlann bir avantaj durumuna getirir» {8l.

2. Çerçeveleme yöntemi, çerçeve içindeki ve dışındaki mekanı

belirl'er:

Hareketli çerçeve mekan üzerinde, özellikle de, çerçeve içi ve
dışı mekan üzerinde oldukça etkllldlr, ileriye doğru bir kayma ha
reketi ya da bir zoom hareketi, çerçeve içi mekanı, çerçeve dışına

taşmr, Diğer kamera hareketleri ve optik efektler, çerçeve dışın

daki yeni alanları bir çerçeve içi mekan haline getirmekte son dere
ce güçlü ve etkilidirler. Pek çok filmde, kamera bir ayrıntıdan geri
ye doğru kayarak, beklenmedik şeyleri çerçeve içine sokar. Bu daha
önce -Jzabel- filminden aldığımız örneklerneye uygunluk göstermek
tedir. Yakın çekimdeki giörüntü içine bardak tutan el .qlrdlkterı sonra
kamera g'eriyedoğru kayarak ön planda duran oyuncuyu çerçeveler.
Hareketli çerçeve, sürekli olarak çerçevenin uzaklığını, açısım. yük
sekliğini ve yatay dengesini etkiler. Kameranın ileriye hareketi, uzak
lığı genel çekimden yakın çekime doğru değiştirir;~ameranın yük
selişi, kamera açısını aşağıdan yukarıya doğru değiştirir. Çerçeve
hareketini bu yönleriyle, mekansal değişimi denetleme yöntemı ola-
rak düşünmek yararlıdır (9). .

Genellikle, hareketli çerçevenin mekan ile nasıl bağlantı kurdu
ğu konusunda içsel ya da dışsalolarak çeşitli sorular sorulabilir.
Blr görüntü çerçevesinin hareketi, nesnenin hareketine mi bağlıdır?

Örneğin, bir karnera hareketinin en yaygın işlevlerinden biri yeniden
çerçevelema yapmaktır. Eğer bir oyuncu, diğer bir oyurıcuya bağlı

olarak hareket ederse, çerçevede harekete yavaşça uyum sağlıaya
caktır. «Open Clty» filminde, Ricci, Pina'nın aparıman dalreslndedlr.
Masanın kenarında otururken oturus pozisyonunu yavaşça değişti~

rir. Çerçeve de Ricci'nin hareketine uygun olarek yavaşça çerçeveyl

(8) A.g.k .. s. 105.
(9) A.g.k .• s. 106.
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yeniden düzenler. Yeniden çerçeveleme işlemi «His Girl Frlday- fll
mind olduğu gibi, çerçevenin kompozisyonunu dengelemeye çalışır.

Hildy hareket ettiğinde kamera sağa doğru çevrinerek onu yeniden
çerçeveler; Waler sandalyestyle döndüğünde, kamera sola doğru

çevrirıerek çerçeveyi yeniden düzenler. Böylelikle, dikkatimiz her ke
resinde y1önlendirilerek,glÖrsel düzenlemenin dengesi korunmuş ol
maktadır.

Madem ki yeniden çerçeveleme işlemi figiÜr hareketine bağlı

dır, o halde izleyici tarafından farkedtlmerneslnl 'sağlamalıdır.

Yeniden çerçeveleme işlemi, çerçeve hareketlntn Hgür hareke
tine bağlı olduğu durumlama yaoılatıllecek tek yoldur. Kamera figür
ya da hareket eden nesneleri belli bir mekan lçlnde izlemek için de
hareket edebilir. Çevrlnrne, bir yarış arabasınıçerçeveortasında tut
maya çalışabilir, bir kaydınma hareketi ile oyuncu bir odadan diğe

rine kadar izlenebilir, yine bir kamera dikey bir yükselişle yüksel
mekte olan bir balonu izleyebilir. Bu türlü durumlarda, hareketli çer
çevenin başlıca işlevleri, dikkatimizi çeklma konu olan nesne üze
rinde yoğunlaştırmamızı sağlamak, böylelikle de kendisini konu ha
reketine bağlı kılmaktır.

Hareketli çerçevenin konuyu izleyerek izleyicinin dikkatini nes
nenin hareketi üzerinde yoğunlaştırma1sına ek olarak, hareketli çer
çeve, figiÜr hareketlerine bağlı kalmayaıbilir. Kuşkusuz kamera, anla
tım yönünden önemli birşeyi açıklamak amacıyla oyuncularıdan uzak
laşablllr. Bu konuda çok kullanılan örnekler, bir ipucunu, işareti ya da
dikkat çekmeyen gölgeleri ya da kenetlenmiş elleri gösteıren hare
ketlerdir.

ister fig'Ür hareketine bağlı olsun, ister olmasın, hareketli çer
çeve, çerçeve içindekive çerçeve dışındaki mekanı algılama blçlrnl
mizi etkili şekilde etkiler. Değişik türdeki karnera hareketleri böyle
likle değişik mekan kavramlarının lzleylcl-üzerlnde uyanmasına ne
den olur... In Last Year Marlanbad filminde A. Hesnals, srk sık tek
yönü bir kaydırma hareketi kullanır. Kamera koridorlarda gezinir, ant
relerden geçer, çok revaçte olan otel! bir lablrente. benzetlr» (10).

Mademki bir çerçeve hareketi, bir hareket tü rüdür, o halde bu
çerçeve hareketi mekan giibi zamanla da ilgilidir. «D.W. Grlffltn'lrı

(10) kg.k., s. 108.
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'lntolerance' filminde en etkin kamera hareketlerinden biri sayılan

Belshazzar'm ziyafet sehnestndekı gıÖrkemli vinç çekimi, değişme

yen yumuşaklığı nedeniyle bir anlatım kazanır. Anlatım faktörleri,
hareketli çerçevenin hızını kontrol eder- (11). Önemli bir nesneye
hızlı bir Ileri kayma ya da blr kır ortamında bulunan kişilerden geri
ye doğru yapılan vlnç çekimi önemli anlatım özelliklerinin altını

çizer.

Müzikal filmler, çoğunlukla kamera hareketlerinin hızını, bir şar

kı ya da dansın özelliklerini vurgulamak için kullanır...Singin in the
ralrı- filminde kamera, «Broadway Bltml- süresince bırçok kez Gene
Kelly'den geriye doğru hızla yükselir. Hareketin hızı, şarkının ritmi
ne uygun bir tempodadır. Kısaca, hareketli çerçevenin hızı ve süresi,
çekiminsüresini algılamamızı denetlemektedir.

Sinema bir mekan sanatı gibi, aynı zamanda bir zaman sanatıdır.

Mizansen ve hareketli çerçeve, mekansal boyutlarda olduğu gibi za
mansal boyutlarda da bazı işlevlere sahiptir. çekımtn süresi de bu
işlevlerin anlaşılmasında son derece etkindir.

3. Çerçevelerne yöntemi, uzaklığı, açıyı ve görüntü üstünde bir
üstünlük noktası sağlayan yüksekliği denetler:

Fotoğraf ve sinema bizlere temel ol'arak iki boyutlu bir görün
tüyü sağlarken, üç boyutlu bir uzayı iki boyutlu bir yüzey üzerine in
dkgeyen nesne bir kameranın en önemli donammı olan mercekleri
dir.

..Gözlemlerirniz aracılığı ile dış çevrede farkına vardığımız nes
nelerin ayrıntı ve seçikliklerinde pek çok derecelenme varmış gibi
gelir. Bu ayrıntı ve seçlkllk dereceleri, çevremizin dikkatimizi ver
diğimiz bölümünün tam ve doğru olarak algılanmasından, daha önem
siz özelliklerin belirsiz marjinal bir algılanışla, hatta doğrudan farke
demediğimiz bir algılanışla belirlenir. Blr şeyi bilinçli olarak farket
tiğimizde dikkatimizi bir nokta üzerine daha fazla yoğunlaştırabilir

ya da bunun tam tersini yaparız; ya da dlkkatlrnlzl çevreden alıp

onun yalnızca bir bütününün üzerinde yoğunlaştırabiliriz. Bu neden
le, eğer dikkat tümüyle bir nokta üzerine toplanmış ise, konunun dı

şında kalan olaylarıngözden kaçırılması mümkündür. Pine aynı şe

kilde doğru ve ayrıntılarıyla birlikte olayın algılana'bilmesi için göz-

(11) A.g.k.• s. 108.
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ler, görüş alanının bir noktası üzerine sabltleştlrillr ve noktayı çev
releyen alanın büyük bir bölümü algılanır».

Fotoğrafik amaçlar için üretilmiş bir oIbjekti1f, uzay içindeki nes
nelerin mekan kopyasım bir düzlern üzerine geçirir. Çekim alanı ço
ğu kez gerçeklerden oluşmamıştır ve bir filmde bulunmayan tek ger
çek belki de mekandır. Buna karşılık bir filmde zahiri bir derinlik- bu
lunmaktadır. Görüntüde bir düzenleme yapmarun amacı, izleyicilerin
olabildiğince bu uzay yanılsamasına inandırıla:bilmesidir.

Fotoğrafik görüntü kayıt gere'çlerinin atası olan «Carnera Obs-·
kura» ışık sızdırmaz bir kutudan oluşmakta ve kutunun duvarında

küçük blr delik bulunmaktaydı. Bugün çağdaş kameralarıda bu kame
ra bir film kamerası, bir video kamera ya da bir fotoğraf makinası

da olabilir bu sıstem hala geçerliğini korurnaktadır. Bugün kutunun
ışık geçirmez bölümleri daha dikkatli biçimde üretllmekte, ışığa du
yarlı esnek filmler görüntü penceresinin önünde eskiden üzerinde
çizim yapılan kağıtların yerini almıştır. Bu saydığımız koşullara ek
olarak, kameralar ilk prototlplerlnden bu yanaçok büyük ve devrim
sayılabilecek büyük bir teknolojik değişim g>österememiş ama, bir
kameranın üzerinde bulunan objektif en büyük değişikliğe uğramış,

optik yapı giderek karmaşıktaşmış ve bir objektif teknolojik yönden
en büyük değişim ge'çiren donanım olmuştur.

Bu geUşim sürecinin sonunda optik sistemin bu yüzyıl içinde
sağladığı geUşimler aracılığ: ile değişik tür ve özelliklere sahip bü
yük bir objektifler yelpazesi ortaya çıkmıştır. Bu yelpazede değişik

ışık geçirgenlikle-rinde, değişik tekniközelliklerde, değişik amaçlar
da kullanabiirnek için çok değişik türleri bulunmaktadır. Ancak bu
seçenek bolluğunun içinde, temelolarak önemli olan şey; bir ob
[ektlfln odak uzaklığıdır. 1960'lıylllara değin, optik teknolojisi «De
ğişir odak uzaklıklı mercek» leri henüz üreternemlştl. Bu nedenle
o döneme değin her objektifin tek bir odak uzaklığı bulunuyordu. Bu
nedenle de bir film kemerasırıda birden fazla merceğin kullanılması

gereği ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni, «insan gözünün merceği

gördüğü normları bilerek yapı değişikliğine uğratmaktadır ve görün
tünün büyüıklüğünde değişiklikler olmaktadır. Bizler bu durum gere
ğince nesneler başka türlü bir bakış değişikliğine sahip olabilir. Bu
na karşın, fotoğraflk amaçlı mercekler. yalnızca g,örevlerini yerine
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getirebilmekte ve bu ıqörevlerlnl yerine getireibilmek için de özel
olarak dizayn edilmektedir» (12).

Gözümüzün dikkat ve seçiciliğinin bu denli geniş bir alan için
de değişim gıöstermesi elbette ki, mekanik-elektronik bağlamda bir
kamera için düşünülebilecek birşey değildir. Bu konudaki tek çözüm,
bir merceğin odak uzaklığını değiştirebilmesi ve bu yönde bilinçli
bir seçimegidilebilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu seçim, sa
natçının seçme ve ayıklama özelliğinin en büyük yardımcısıdır. Bu
seçimin özgürce yapılabllmesl de kullanılan malzeme ve tekniğin

sağladığı seçenekler dizisiyle ortaya çıkar.

Bugün mercekler stmtlandınhrlarken odak uzaklrklannaqöre sı

nıflandırılmaktadır.Mercekler kendi aralannda temelolarak dört tü
re ayrılmaktadırlar;

- Normal mercekler

- Geniş açılı mercekler

- Dar açılı mercekler (tele mercekler)

- Değişir odak uzaklıkh mercekler (Zoom mercekler)

a) Normal Mercekler:

Odak uzaklığı yalnızca film yüzeyindeki alan ile ilgili değildir.

Aynı zamanda birkameranın «standart» merceğl olarak da bilinen
bu mercekler. genelolarak konulu film yapımlarında kullanılan 35
mm.lik bir film kamerasında 43°-58° arasında yatay bir gıörüş açısı

na sahiptir. Bu merceğin bu açı değerlerinin altında ya da üstünde
görüntü septama özelliklerinin bulunma'sı «dar açılı» ve "'geniş açılı»

mercekler olarak ele alınmalarına neden olur. Normalolarak nite
lendirilen bu merceklerin temel özelliği; insan gözünün verdiği pers
pektif yığılmalara benzer sonuçlar vermesidir; Bu mercekler bir çe
kim sırasında eğer göz düzeyinde konumlarıdmlrmşlarsa özel bir an
latım biçimi vermeyi amaçlamaz. olağanlık taşıyan saıhnelerin çe
kimlerinde yoğun olarak kullanıhr. Bu mercek, çok yoğun olarak kar
şılıklı konuşma sahnelerinde yararlanrlır. Normal mercek olarak ni
telendirıdiğimiz bu mercek ile yapılan çekimler sırasında eğe'r bir
yakın çekimölçeği ile konuşmaemın birisinin yüzü çerçevelerımiş

(lel' JAMES MONACO. Film Verştehen. Rowolhlt Tosehenbuch Verlag, Hamburg.
1982, s, 71.
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çekilmiş ise, konuşmayı dinleyen ya da ona yanıt veren oyuncunun
yine aynı ölçekte çekiminin alınması sırasında iki oyuncunun da
kameraya olan uzaklıklarının eşit olmasına dikkat edilir. Bunun ne
deni; seyircinin, oyuncuların yük büyüklüklerinin çerçeve içindeki
oranlarının _doğru olarak kaydedllmeslnl sağlamaktadır (örn. şlşman

bir adam He onu dinleyen çocuk gıiibi). The Graduate filminde, Ben
okulundan mezun olmuş evine dönmüştür ve ailesi onun adına bir
parti vermektedir. Ancak Ben, büyük bir yalnızlık duygusu içinde oda
sına kaçmıştır. Kamera Ben'in odasındadır ve genel çekim ölçeğin

dedir. Bayan Hoblnson odaya girer. Ağzında bir sigara vardır. Odayı

dolaşır ve oturur, sigarasını yakar ve kibriti yere atar, Mrs. Robinson
kalkar kameraya doğru llerler. görüntüden çıkar. Bu türde bir sah
ne olağandışıhk taşıyan bir sahne değildir. Bu nedenle çekim, nor
mal g'örüş açıama sahip, normal bir rnercekle gerıçekleştirilmiştir.

Uyg'ulama1da genelolarak insanların belirli bi-r mekandaki ilk karşı

laşmaları normal mercek ile görüntülenir. Yine aynı filmde 73. çe
kimde;

iç-Gece (Salon)

Ben, koşarak merdivenlerden iner ve bara doğru gider.
Bir içki doldurur. Arka planda Mr. Bobinsen. içeri girer.
Ben döner ve ayağa kalkar. Mr. Robinson Berı'e doğru

ilerler, el sıktştrlar. Ben kapı'ya yönelir. Mr. Rıobinson

onu durdurur. Birlikte bara doğ'ru giderler. Mr. Robinson
içki koyar, bir tane de Ben'e verir.

Bu çeklmde de normal bir mercek kullanilrmştır. Ben koşarak

bara doğru qelrnektedlr ve görüntünün hemen hemen tümü seçik de
ğildir. Ben'in hareketi ..normal bir hızda» qellşrnektedlr. Çekirnde
yalnızca barıdağın seçik oluşu, hedefin, yani bardağın ön plana çıka

rılma kaygısından ileriye gelmektedir.

Normal objektiflerle gerçekleştirilen çekimlerde. kamera hare
ketinin hızı, nesnelerin kameraya doğruya da kameradan geriye doğ

ru hareketlerinin hızlan her zaman normal görünümdedir.

..Kameradarı 6 metre ötede bulunan bir fi'gür, perdenin karşısın

da oturan izleyicinin de 6 metre önünde görünecektir. Arka alan da
derinlik çizimleri gibi normaldir» (13).

(13) EDWARD DMYTRYK, Sinemoda Yönetmenlik, Ata Sinema Yayınları, istanbul,
1990. s. 88-89.
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Normal mercek ile çerçevenin sağından soluna doğru yapılan

oyuncu ya da nesne hareketleri, yine soldan sağa doğru yapılan ha
reketler geniş açılı ya da dar açılı merceklerin tersine olarak insan
gözünün hareketi alçılayış biçimine uyqun olarak «normal" olarak
tanrrnlayabileceğlrnizbiçimde gelişir.

Net alan derinliği yönünden de «normal" adını verdiqlmlz mer
cekler göZiÜmü~ün algılama sistemine benzer net alan derinlikleri
venmeleriyle tanınmışlardır. Aydınlatma yönünden, dramatik sahne
lerin çekimi yapıhrken kullaruldıklannda arka forıda sahip oldukları

diyafram düzenlemesi sırasındaizleyici tarafından görülmesi lsten
meyen anka fon ayrıntılarının seçiksiz olarak kaydedilmesini sağla

yacak ve ortaya çıkardığı yumuşak seçiksizlik nedeniyle izleyici ta
rafından hoşgörüyle karşılanacaktır. Bu türde merceklerle yapılan

çekimlerin bir büyük üstünlükleri de bu rnerceklerirı «biçim bozumu
adını verdiğimiz, ayrıca «dtstortlon» ya da «fıçı bükülmesl» adını alan
biçim bozulmalarının olmayışırdır. Merceğin orta noktasmdan çerçe
ve kenarlarına doğru oluşan bozulmalar. geniş açılı merceklerle ka
mera-nesne arasmdaki uzaklığın az olduğu durumlarda ortaya çıkar

ve lzieylclnln algı yapısı içinde hemen duyumlanır ve izleyiciyi ra
hatsız edici bir çekimin doğmasına neden olur. lrreal durumların be
tlrnlenmesinln istenmediği koşullarda işini bilen görüntü yönetmen
Ieri, bu türde gerçekdışı gıörünıtülerin oluşmasını enqelleyebllrnek
amacıyla normal merceklerin kullanılması yıolunu seçerler.

Buraya 'kadar normal mercekler için saydıklarımız, bu türdeki
merceklerin üstün olan yönleriydi. Ne var ki, normal merceklerin
de eksiksiz olarak niteleyebileceğimiz ama, yetersizlikleri üstün
lüklerinden çok daha az olduğu koşullar bulunmaktadır. Bir normal
mercek bellrll bir hareketin gerçekle'ştirilebilmesi için her zaman
önünde boş bir alana gerek duyar. Bir film çevrimi sırasında ise ka
mera önünde bulunması gereken boş alan mekanın değerlendirilmesi

yönünden her zaman yerine getirilmesi mümkün olmayacak biçimde
dizayn edilir. Bu tür koşullarda bir kameranın ya da görüntü yönet
meninin yapablieceklerl tek şeygeniş açılı bir merceğin kullanılma

sına yönelmektir.

b) Geniş açılı mercekle,r:

Odak uzaklığı 50 rnm'nln altında olan henhangi bir mercek geniş

açılı olarak nitelendirilen bir mercektir. Normalin dışındaki her mer
Gekgibi geniş açılı merceklerde normal ölçüleri bozan niteliklere
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sahiptirler. Örneğin; 25 rnm'lik geniş açıl: bir mercekle çekim yapı

lırken, kameradarı 6 metre uzaklıkta bulunan bir nesne izleyici ta
rafından lzlerılrken nesne, kameradarı 12 metre uzaklıkta görünecek
tir. Nesnenin arasında kalıp bu uzay içinde sıralanan nesneler izleyi
ciye asıl uzaklıklarının iki katı kadar uzaklıkta imişler gibi görüne
ceklerdir.

Bu mercekler adlarından da anlaşılabileceği gibi geniş bir ba
kış .açısma sahip merceklerdlr. Bu tür mercekler. dar bir alana sı

kışmış olan bir konunun çekiminde sıklıkla kullanılırlar. Çünkü, böy
lelikle, geniş bir görüş açısı elde edilerek, nesnenin olabildiğince

çevresi ile olan ilişkisi ortaya çıkarılmaktadır.

Geniş açılı merceklerle, istenirse, küçük bir mekan, oldukça ge
niş ve ferah ya da koridor, gerçekte olduğundan daha uzun göste
rilir. Bu mercekler. sağladıkları geniş görüş alanları nedeniyle, ka
mera ya da nesnelerin hızlı hareketlerinde, onların görüntü çerçe
vesiiçinde tutulrnalarmı kolaylaştmrlar. Geniş açıh bir mercek ay
nı zamanda birtakım gıörsel etkilerin yaratılebllrnesl amacıyla da kul
lanılmaktadır.

Derinlemesine idrakte (herşeyin tam olarak alqtlarırnasıl vur
guların yapılabilmesi ve çoğunlukla doğrusal algılamalarda biçim bo
zornundan yararlanmak amacıyla ~uılanılmaktadır.Bu yönde balık gÖ2!Ü
(Flsch eye) aşırı !geniş bir açıyla dünyayı gıören bir mercektirve ba
kış açı'sı ortalama olarak 180° derece dolaylarındadır. Genelde, 35
mm'Ilk film çalışmalarında 18 mm ya da 116 rnrn'llk mercekler balık

gıözü merceklere eş düşmektedir.

Bir merceğin kullanımıyla ilintilenıdirilmediği zaman bir kamera
nın fa rrnat ın i okuyanlar için hiçbir anlam taşımayacaıktır.35 mm'lik
formata sahip olan bir film kamerasında normal olarak lslrnlendlr
diğimiz bir mercek, 16 mm'lik bir kamerada uzun odak uzaklıklı, 8
rnrn'ljk bir kamerada ise bu mercek neredeyse bir telefoto merce
ğin odak uzunluğuna sahiptir.

Geniş açılı mercekler kendi sahip oldukları odak uzunluğuna

göre, bu odak uzaklıkları kısaldıkça öyle abartılı bir perspektif ve
rirler ki konunun kameraya yakın olanbölümleri oransızca büyük ve
sık sık komlk olacak kadar biçim bozumuna uğramış gibi görünür.
Bu biçim bozumu, g'Örüntü çerçeveslnln kenarlarında daha önce de
sözünü ettiğimiz «fıçı bükülmesl» olarak kendisini daha ~oğun olarak
hissettirir. Merceğin eksent doğrultusunda olan hareketler olduğun-
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dan daha hızlı olarak belirecek, yine aynı mercekte, görüntünün sa
ğından soluna ya dasolundan sağına doğru olan hareketlerle oldu
ğundan daha güçsüz gibi bir duyurnun uyanmasına neden olacaktır.

Geniş açılı mercekler özel etkilerin. yaratılsbllrnesl için oldukça ya
rayışh merceklerdir. Mimarlık alanlarında, dar ve sıkışık ortamlarda
vazgeçilemeyecek mercekler niteliğine sahiptirler.

«Şeklin arasında sıralanmış yüzeylerdeki herşey lzleylolye asıl

uzaklığının iki katı uzaklıkta Imiş gibi göriinecektir. Sözqellml, şek

lin 30 metre gerisindeki çeşme GO metre uzaklıkta gi'bidir. (35 mm'
lik bir mercek aynı figürü 9;5 metrede gösterecelttir, arka alanise
45 m geride kalacaktır.) Bu tür merceklerde şekille izleyici arasın

daki uzaklığı yapayolarak büyütrnekle kalmaz, arka alanı da orantılı

olarak genişlettiğinden geniş açı olarak tanımlarurlar» (14).

Geniş açılı merceklerle daha önce de belirttiğimiz ıgibi kameraya
doğru olan hareketler ve kameradan ileriye doğru yapılan hareket
ler olduğundan daha hızlıymış gibi alqılarurlar. «Bir oyuncu B.metre
lik uzaklıktan kameraya ulasana dek 8 adım atacaktır. Bu hareket 50
mrn'llk normal bir mercekle görüntülenmişse oldukça normal ve sı

radan görünecektir. Eğer aynı hareket aynıuzaklıktan bu kez 25 mm'
lik bir mercekle görüntülenirse oyuncu yine kameraya doğru sekiz
adım atar, ancak bu kez 12 metrelik uzaklıktan yaklaşıyonmuş gibi
görünecektir. Bir başka deyişle, oyuncu aynı hızda, aynı sayıda adım

larla ve aynı çabayla, gıörünüşte ilk çekimdeki uzaklığın iki katı yol
alacaktır. Şimdi, her adımın genişliği 75 om yerine 1,5 metredir (15).

«Diyelim ıki, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'in modern bir versiyonunu
çeklyoruz. Dr. Jekyll ne zaman kameranın karşısına qeçse, onun nor
mal fiziksel özellikler! olan normal bir insan olduğunu gösteıımek

için 50 mm'lik bir mercek kullanacağız. Aynı oyuncuyu Mr. Hyde
olarak g!Örüntüleyeceğimizıde ise 25 mm'lik bir mercek. Böylece sü
per insanın gücü onun hareketlerinde rahatlıkla seztllr» (16).

Geniş açılı merceıklerin kullanımları özellikle korku film/erinde
önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu mercekler ile yakın plan çekimler
yapılmak istendiğinde kameranın konumlanacağı yer oyuncuya çok
yakın olacağından biçim bozulmaları oluşacak, dışarıya çrkmnl: olan

(14) EDWARD DiMYTRYK, a.g.k., s. se.
(15) A.g:k., s. 90.
(16) A.g.'k., s. 90.
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duyu organları, örnegın oyuncunun burnu olduğunun iki mişli goru
necektir. Daha önce verilmiş olan Mr. Hyde örneğine devam edildiği

zaman, Mr. Hydeln lnsanüstüözelllklerlnln çirkinlik ve korku duyu
munun yaratılmasının istendiği durumlarda, bir mercek bir görüntü
yönetmenine sayıarz olanakların ortaya çııkarılabileceği bir mercek
durumuna gelecektir.

Buraya değin anlatılanlardan ortaya çıkan sonuç; geniş açılı bir
merceğin kullanımı -yoluyla, eğer kameraya doğru veya kameradarı

ileriye doğru yaklaşan ve uzaklaşan hareketlerde bir dinamizm duyu
munun ortaya Çıictığıdır. Bazı durumlarda ise bir gıörüntü yönetmeni
güçlü bir dinamizm duygusunun yerine böyle bir duyurnun tam ter
sini isteyebilir. Bu tür. koşullarda yine etkili ve bilgili bir görüntü
yönetmenininanlamın yaranlaolknesl yönünden yeğleyebileceği se
çenekleri bulunmaktadır. Geniş açılı mercek ile yapılan çekimlerde
göz düzeyini kameranın yerleştirilmesi ve oyuncuların profil çekim
lerinin alınması çoğunlukla kaçınılması gerekli bir tekniktir. Hareket
eden. değişen bir görüntü her zaman bir dlnanizm içerir. durağanljk

taşıyan bir giörüntü ise etkisizdir. diğer bir anlamda ise ölüdür. işte

bu nedenle. gıörüntlü perdede, eğer kamera geniş açılı bir mercek
taşıyorsa, bir yandan diğer bir yana doğru hareket etse bile büyüklü
ğü aynı kaldığı sürece can sıkıcı bir etkiye sahip olacaktır. Görüntü
arkadan öne doğru hareket ettiğinde, pendenin bir yanından diğer

yanına doğru hareket ediyor olsa bile. büyüklüğü değişir. Bu da iz
leyicinin görsel duyumu üzerinde çok daha önemli bir etki yarata
caktır.

Yine «The Graduate » filmine 'dönersek 125~ çekimde Ben Mrs.
Robinson ile buluşabilmek Için Taı~t otelde bir oda tutar. Ben, otel
odasına gelmeden önce uzun bir koridordan geçer. Kamera geniş

açılı bir mercekle, geniş bir alan derinliği etkisi yaratmakta, kame
raya doğru dikeyolarak uzanan çlzqller diyagonal olarak blrblrleriy
le kesişecekmiş etkisi uyandumaktadır. Bu filmin 1. ve 2. ayrımla

rında yoğun şekilde geniş açılı merceklerin kullanılması yeğlenmiş

tir. Amaç, Mrs. Robinson ile Ben'in ilişkilerindeki çarpıklığın ilişki

lerinde görselolarak heterojenleştirilmesi kayqısrdır. Hoblnsonlann
evindeki çekimler ile Taft oteldeki çekimlerdeki mercek kullanımı

bu durumu açıkça belqelemektedlr.

c) Dar Açılı Meroe,kl1er:

Bir dar açılı mercek ya da uzun odak uzunluklu mercek. bir te
leskobun yaptığı gibi uzakta bulunan nesnelerin büyütülmesi işlevini
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yerine getirmektedir. Bu merceklerin geniş açılı mercekler gibi doğ

rusal algılaımayı bozma özellikleribulunmaktadır, diğer bir özellik
leri ise «net alan derinliği etkisini ortadan kaldırmalarıdır. Geniş

açılı merceklerde kamera merceğinin ortalama olarak 1-2 metre uzak
Irkten giörıdüğü mean bu alanın daha uzağında kalan alan temelde bu
koşulun diyafram açıklığı ile bağlantısı olmakla birlikte seçik olma
sına karşın, dar açılı merceklerde bu oran kullanılan dar açılı mer
ceğin milimetrik odak uzunluğuna göre, mercek ne denli dar açılı

olursa o denli alan derinliği azalmaktadır.

Normal bir merceğin gıöz perspektifine yakın bir perspektlfle
gördüğü 'uzayı ve mekanı aligılaıdığı benlrnsendtğlnde ki, bunun dı

şında gerek kuramsal çalışmalarda, gerekse de günlük kullanımlar

sıra'sında nonmal merceğin, insan gözünün uzayı algıladığı açıya eşit

olduğu biçiminde yaygın birkanı bulunmaktadır. Oysa bu kanı tü
müyle yayıgm ama yanlıştır. Hem bir dar açılı merceğin, hem de geniş

açılı merceğin bu normal dediğimiz perspektif yapılarında bozulma
lara neden olduğu anlaşılmaktadır. Dar açıl. mercekler perspektif
bağlamında ele almdrklannda, perspektif yığılmalara ve bir uzay için
de ard arda sıralanmış nesnelerin aralarmdaki boşlukları yok ede·
cek kadar azaltmaya yönelik etkileri bulunmaktadır. Aynı şekilde,

geniş açılı mercekler 'bu bağlamda ele ahndrklannda, doğrusal pers
pektif yönünden nesnelerin uzay lçlrıdekl konumları, birbirlerine oran
la olduğundan daha fazla açıklıkla görüntülenmiş olacaktır.

Dar açılı mercekler arka alanın genişliğini daraltıp şekille izle
yici arasındaki uzaklığı azaltıcı yönde etki yaparlar. Eğer bir film
çekimi sırasında 35 rnrn'Hk bir film kamerasından yararlaruyorsa 50
rnm'in üzerindeki bir odak uzaklığına salhip her türlü mercek dar
açılı bir mercektir. Eğer 100 mrn'llk bir mercekle çekim yapılıyorsa,

6 metre uzaklıktaki bir şekil perdede 3 metre uzaklıktaymış gibi gö~

zükecektir. 1"00 mm'den daha fazla odak uzaklığına sahip olan dar
açıh mercekler artan derecelerde teleskobjk özelliğe sahip olurlar.

«Yarışan atların tam önünden yapılan çekimlerde deaynı etki
gözlemlenelbilir. Çarprşrnayı önlemek için kamera oldukça uzağa yer
leştirileceğinden teleskobik ya da dar açılı mercek kullanılır. Safkan
atlar gerçekte 4-5 metreyi bulan uzun adımlarıyla yerlerinde sayıyor

muş gibi gıörünürler. Arkadaki sığlık yüzünden atlar aynı zamanda
birblrlertne çok yakın olarak kümelenmiş gi1bidirler. Oysa yandan ba-
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kıldığında atların koşu parkurunda yaygın bir biçimde koştukları gö
rülür» (17).

Doğalperspektifi bozan, perspektif yığılmalara yol açan dar açılı

merceklerin özellikle odak uzaklıkları daraldııkça net alan derinlik
leride kısalır.·Bu nedenle odaklanmak Istenen nesnenin dışında ka
lan nesnelerin seçikliğinin sağlanrnası oldukça zordur. Seçik olma
yan nesnelere karşı insan beyninin keyıtsız olmasından ötürü, çekim
sırasmda yönetmenin düşüncesiuyarınca «önemli olan nesne» dar
açılı bir mercek aracılığı ile. ön planaçıkarılır. Yine «The Graduate»
filminden bir örnekle dar açılı bir merceğin önemli olan nesneyi ön
plana çıkarmasını gösterebiliriz. Elain, Ben ile annesi Mrs. Rıoibinsan

aı asındaki ilişkiyi öğrenmiştir ve tek çareyi kentten ayrılmakta 'gör
mektedir. Buna karşın Elain'j seven Ben, büyük bir yalnızlık duygu
suyla Robinsonların evlni jjözlernekte ve Elain'in nereye gideceğini

öğrenmeye çalışmaktadır. 275: çekimda dar açılı bir mercek kullanı

larak, Ben'in seçik, qörüntü içinde kalan diğer öğelerin ise seçlkslz
kalmaları sağlanmış, böylelikle de Ben'in ruhsal durumu ön plana
çıkarılmıştır.

Dar açılı mercekler. yalnızca görüş' alanını daraltmakta kalmaz,
aynı zamanda da görüş alanı lçlndekl nesneleri de büyütür. Kendile
rinden uzak nesneleri, kendilerine yakın nesnelere oranla daha fazla
büyütürler. Bu büyütrne özelliği de nesneler arası uzaklığı olduğun

dan daha azrnış gibi qöstertr.

Dar açılı mercekler. nesnelerin kameraya doğru dikey hareket·
lerınde hızlarını yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir. Nesneler oldukların

dan daha yavaş hareket edlyorlarmış gibi bir etki gözlenir. Örneğin,

eğer uzakta bulunan bir kişi kameraya doğru koşarken herhanql bir
yere ya da bir şeye ulaşamayışını, buradaki çabasmı göstermek is
tersek, çokdar açıh bir merceğin yaratacağı hareketin hızını azalt
ma etkisi özellikle lşlrnlze yarayacaktır.

Yine Mike Nlcolsun «The Graduate» filminden örneğimizi sür
dürürsek, Elain'ln Karl ile evlenmek üzere Santa Barbara'ya gittiğini

öğrenen Ben, bu evliliğe engelolabilmek için var gücünü ortaya .ko
yarak arabasıyla yola çıkar. Kilise yakınlarında arabasının yakrtı bi
tince. iner ve koşmaya başlar. Bu sıradafondan kilisede yapılan töre
nin tören müziği sesleri yükselir, yönetmen bu çekimde son derece

(17) A.g.k., s. 91,
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akılhca davranarak dar açılı bir mercek seçimi yapar ve Dustin
Hoffrnan'ı kameraya doğru koştutur. Törene yetişmeye çalışan Ben,
dar açılı merceğin bu pslkolojlk etkisi nedeniyle var gücüyle koşu

yar ancak ulaşmak istediği hedefe bir türlü ulaşamryormuş gibi gö
rünür. Bu etki de izleyicide bir gerilim doğmasına filmin finaline yak
taştınrken izleyinin dikkatinin doruğa çıkarılmasına önemli ölçüde
etken olur.

« ... yıllar önce Ambrose Blercelrı AN Occurrence At Owl oreek
Bridge (Baykuş köyü köprüsünde Bir Vukuatl yapıtından uyarlanan
kısa film, usta mercek kullanımına gerçekten iyi bir örnektir. Filmin
büyük bir kısmı bir bilinçaltı hallüstlasyonunu anlatır. Filmin doruk
noktasında, baş oyuncu umutsuzca evinin güvenli ortamına doğru

koşrnaktadır ama gerçek dünyadaki bir şeyonu tutar. Tüm gücüyle
koşmasura rağmen, korkulu bir rüyada olduğu gibi hiç llerleyernez.
Sahne adamın uzun adımlarını iyice kısaltan teleskobik bir mercekle
çekllmlştir» (18).

Bu durum dar açılı bir merceğin bir diğer önemli özelliğini or
taya koyar. Dar açılı bir mercek bir akordlyonun kapalı körüğü gibi
arka fonu daraltır ve kameraya doğru çeker. Geniş açılı bir mercek
ise gerilen k!örıük gibi arka fonu genişletir. Bu etkilerin derecesi ise
kullanılan merceğin odak uzaklığıyla ters orantılıdır. Odak uzaıklığı

ne denli büyütse görüntünün büyüerne özelliği o denli büyüyecek,
yine ne denliodak uzaklığı küçülürse nesne o denli küçülecek ve dar
açıl. merceğe ters orantılı olarak alan derinliği o denli büyüyecektir.

Dar açılı mercek/erden yalnızca uzakta olan nesnelerin daha büyük
boyutlarda görüntülenmesi için yararlanılmaz. Ooğrafi özelliklerin bu
yönde bir yardımcı olmasına Ikarşın, özellikle kadın oyuncuların ya
kın çekimlerinin yapılma'sında ve dikkatin yönlendirilmesinde en
önemli etkenlerden birisidir. -Böylest çekimler, dar açılı bir mercek
le. genellikle de 75 .mrn.llk bir mercekle yapılır. Bu mercek güzelliği

methedilen yüzün kenar çizgilerini ortaya koyar, Net alan derinliği

az olan bu merceği oyuncunun gözlerine odaklayatak. kulakların çev
resini ve burun önünü hafifçe yumuşatrnak mümkündür. Bu izleyici
nin dikkatini, birçok kez belirtildiği gibi en önemli yere, oyuncunun
qözlerlrıe yönettmeye yarar» (19).

. (18) A.g.k .• s. 91.

(19) A.g.k" s. 93.
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Enine hareket, kameraya doğru, ya da kameradarı ileriye doğru

yapılan harekete oranla açık ve lzleylcl tarafından daha çabuk ola
rak algılanma özelliğindendir. Nesne bakış alanı içinde enine doğru

hareket ettirildiğinde diğer nesneleri geıçerken görüp algılanması,

hemkolay, hem de hareketin hızının alqılarımastnda bir göstergedir.

d) Değ,işir Odak Uzunıluklu Mercekler (Zoom Merceklıer):

1960'11 yıllarıdan sonra geliştirilen «değişir odak uzaklıklı mer
cekler ki, bizler bu merceklere günlük kullanım süreci içinde zoom
mercekler adını vermekteyiz- o güne değin sinemada kullanılmakta

olan sabit odak uzaklıklı rnerceklerln yanına, hatta belkide onlarıdan

daha çok yaygın biçimde sinemaya girdi. Özellikle de sinemanın bel
ge ve haber filmciliği alanlannda yayıgın bir kullanım olanağı buldu.
Bu mercekler geniş normal ve dar odak uzunluklu rnerceklerln tü
münö yapılarında taşımakta ve mercek elemanlarının bir sistem ara
cılığı ile ya da geriye kaydırılabilmesi ile değişik odak uzunluklarına

sahip olabllrnektedlr.

Gelişen teknolojinin koşullarına ayak uydutarak hızlı bir yapı

gelişimi göstermesine karşın yine de değişmez odak uzunluğuna sa
hip merceklere oranla, içerdiği mercek elemanlarının fazla olmasın

dan ve çok karmaşıık bir optik yapıya sahip olmalarından kaynakla
nan, seçlclllk ve g'Örüntü kalitesi yönünde hala birçok dezavantajlara
sahip bulunmaktadır.

Değişir odak uzunluklu merceklerin en temel üstünlüğü, bir çe
kim sırasında merceğin odak uzunluğunu değiştirmesinden doğan,

g'örüntüye mercek tarafından verilmiş ek bir harekettir. Ancak bu
hareket, sablt odak uzunluklu mercekler aracılığı ile yapılan «ileriye
kaydırma.. veya geriye kaydınma.. (tracking) hareketinden tümüyle
farklı etkilere sahiptir. izleyici, değişmez odak uzunluklu mercekle
yapılmış bir kaydırmanın gıörüntülerini izlerken doğal bir etki ve san
ki izleyici, eğer kamera nesneye yaklaşıyorsa, kendisi de nesneye
yaklaşryorrnuş ,giibi bir etkiyle, ya da eğer karnera geriye doğru kay
dırma yapıyorsa kendisi de nesneden uzaklaşıyormuş gibi bir etkiye
sahip olacaktır. Optik olarak ileriye kaydıtma durumunda ise izle
yici, mekan uçarak kendisine yaklaşıyormuşgibi duyumlayarak, ama
eğer optik 'geriye kaydırma durumunda bu kez izleyici yine kendisi
yerinden oynamazsızın izlemekte olduğu mekan ve mekan içindeki
nesneleri tümüyle kendisinden uçarak uzaklaşryormuş gibi duyum
layacaktır.
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«Temelde değişir odak uzunluğuna sahip bir mercek ile yapılan

Zoom-in kareketi, kamera yerinden oynamadan g'örüntü ölçeğinin de
ğişmesine neden olmaktadır. Odak uzaklığının büyümesi aynı zaman
da bu büyümeye koşut olarak görüntü içinde kalan tüm g:örüntü ay
rıntılarının da eşit oranda büyümesine neden olmaktadır. Odak uzak
Iığınınküçülmesi durumunda ise sözünü ettiğimiz durumun tam tersi
gerçekleşmektedir. Bundan ötürü, bir değişir odak uzaklrklı mercek
hlçblr zaman gerçek bir kamera hareketinin uyandırdığı etkiyi uyarı

dırmayacaktır. Bir zoom hareketi ancakyapay bir kamera hareketi
nin uyandırılmasına neden olaibilir. Bir zoom hareketinin kullanıldığı

durumlarda, kaydırma hareketinin yapıldığı durumlarıdaki gibi bir
perspektif merkezi değişimi söz kıonusu olamayacak. g'örüntülenmek
te olan akslyonun ayrıntıları rölatlf olarak hareket etmeyecektir. Ya
ni, izleyici kamera ile. görüntülenen uzayın içine girmeyecektir, bir
derinlik yanılsaması okışmayacaktır» (20).

Bu özellikleri nedeniyle değişir odak uzaklıklı mercekler konulu
film çalışmalarında çok amaçlı olarak kullanılmakta, ancak çeşitli

hızlarda çevrinme hareketi ile birlikte odak uzaklığında da bir de
ğiştirme yapılırsa, tüm mekan elemanlan dikkati çekecek derecede
boyut değişimine uğrayacağından, sahne içinde bulunan birey ya da
nesnelere doğru yapılmış zoom hareketleri onları karekterlze etme
ve seçkin hale getirme olanağını taşımaktadır. Filmik öyıkıÜlere zoom
hareketi «kesin başlanqıçlann» doğmasına neden olur.

«Zoom hareketi uzağı yakına getirir, nesnelerin ya da oyuncu
larm yeni öze\\iklerini orta')'a çıkam yeni g,örüş, bekleyiş, urnuima
dık ve daha önceden dokunulrnarnrş olan, alışılmadık nesneleri ve
olayları gösterir... Odak uzaklığının kısaldığı durumlarda genel ve
anonim bir yaıpıya qeçllrnlş olacak, bir ayrılış, bir bitiş simgelene
cektlr» (21).

Televizyon yapımlarında ve haıber filmlerinde çok kısa bir zaman
süresi içinde ve çoğunlukla çok zor çalışma ıkioşulları altında çalı

şılmaktadır. Bu tür ortamlarda bir kameranın çok sayıda çekim yap
ma görevi bulurırnaktaysa, o zaman kamera, bir ya da birkaç duruş

noktasından çok sayıdaki çekim ölçeğini ancak bir zoom obje.ktif ara
cılığı ile gerçekleştirebilecektir.

(20) MEHNERT. A.g.k .• s. 133.
(21) A.g.k., s. 134.
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Opttk kaydırrna ve kameranın öne kayması veya benzeri bir ka
mera hareketiyle zoom mercek düzenlemelerinin birarada uygulan
ması, bugün yeni yeni anlatım biçimlerinin doğmasına neden olmak
tadır. Alfred Hltchcock ..Vertigo» filmini çekerken bulduğu bir dü
zenlemeler dizisiyle bir dizi buluşun öncüsü olmuş ve ortaya bir
anlatım biçimi çıkmıştır.

..Hltchcock, merdivenli bir kule modelini yere yatayolarak kur
muş, değişir odak uzaklıklı bir mercek yerleştirilmiş olan bir ray
üzerine oturtarak merdivenli kulenin aşağıya doğru bakışuu elde et·
miştir. Çekim rnerceğlnln çok uzun odaklı olmayan bir dar açı konu
mundadır. Geriden başlamakta, kameranın ileriye doğru kayması sı

rasında öne doğru kayma hızına eşit olarak tam anlamıyla geniş açı

Iı olutıcaya değin kamera optik geriye kayma yapmaktadır. Bu yolla
çok duyarlı bir blçlmde çekim ölçeğinde he~ı;angi bir değişimin ol
maması önlenmiş olmaktadır. Saptanan g6rüntü perdede gösterildiği

zaman bu çekirnin oluşturduğu duyum, sıradan bir derinlik etkisinin
uyanmasına neden olmakta ancak, sonuç lzleylcllerde etkili bir baş

dönmesi yaretmektadır- (22).

The Graıduate filminin 302. çekiminde bir değişir odak uzaklıklı

merceğin simgesel anlatırnda etkili bir mercek olarak kullanımına iyi
bir örnek verilebilir: Ben Santa Barbara'ya Elaln'ln peşinden gitmiş

veElain'i bulmuştur, ancak Elaln'ln artık bir erkek arkadaşı vardır.

Arkadaşı Karl ve hayvanat bahçesinde buluşacaktır. Ben ile tartışa

rak bahçeye girerler. Maymunlar bölümüne değin yol alırlar, o sırada

Karl gelir ve soğuk bir tanışmadan sonra Elain ile birlikte görüntü
çerçevesinden dışarıya çıkarlar ve çıktıkları andan başlayarak optik
ileri kaydınmaya başlar. Daha önce çerçeve içinde olmakla birlikte
arka forıda seçlkslz bir durumdaolan Hodin'in ..Düşünen adam» yon
rusuna eş bir pozisyonda duran bir gorilin üzerine odaklanarak çer
çevenin sol kenarında Elaln ile arkadaşının arkasından bakarkalan
Benjamin'in yalnızlığını çarpıcıbiçimde vurgular.

Bir merceğin görüntüye sağlamış olduğu mekanın büyüklüğü ko
şullarının elverdiği koşullarda birbirleri ile ve çekim ölçeklerinin
yeğlenme,si bağlamında büyük çeşitliliıkler içerebilir. Dar açılı bir
merceğin sağladığı görüntüde bulunan nesneler, normal ya da açılı

mercekler tarafından da kameranın nesnenin daha yakınına konum-

(22) A.g.k.• s. 74-75.
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lanmasryla kaydedilebilir. Bunun tam tersine bir durum da dar açıl i

bir merceğin mekandan çok uzaklaşarak. normal ya da geniş açılı

bir merceğin gördüğü mekanı onların çekim ölçeklerinde görmesi de
olasıdır. Böyle bir koşulda da; bir kamera ekipmanının mercek - mer
cekler çantasında bulunan ve sayıları üçterı aşağı olmayıp çok daha
fazla sayılara ulaşan rnerceklerln temel işlevleri: Kameranın bulun
duğu yerden oynamadan mercekleri ya da bir merceğin odak uzak
lığını değiştirerek bir dizi çekim ölçeğinin elde edilmesini sağlamak

değil, her merceğin oluşturduğu gıörüntünün, perspektif, net alan de
rinliği. harekete olan etkileri, blrblçlrn bozumuna neden olup olma
dığı ve benzer yönelimlerin seçimine neden olacak giÖrsei söyleyiş

ve seçme blçlrnlerlne olanak tanımasıdır. Özellikle -Oörürıtü Yönet
meni» salt teknik işlerinin ve isterlerinin dışında, bir çekimden di
ğer bir çekime büyük farklılıklar gösterecek mercek seçimini doğru

ve yerinde yapmakla, sinemanınbir dilolarak söyleyip lletebllecek
lerini daha da yetkin hale getirebilecektir.
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