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KAVRAM OLARAK SENARYO

Yrd. Doç. Dr. Feridun AKVÜREK

Seneryo, sinema fllmlerinde, çoğu televizyon Izlencelerinde ya
pımın özü, temelidir. Senaryo denilen yazılı blr metne dayanmayan,
bir film ya da televizyon ıizl'enoes'i düşünmek olası değiL.

"iYi bir senaryoden kötü bir film yapılabilir ama kötü bir senar
yodan iyi film yapılamaz" diyor ünlü usta Hene Glaiır. Bu sözün ışı

ğında, ıi,lık aşamada filmin/ konulu teievtzyon Izlencest yapım süre
clnde önkoşul, heriki medyada, yaoımlenn dayanacağı bir seneryo
nun yazılmasıdır.

Ned>iır senaryoj.,

Kırk, sayfadan başleyıp, yüz ya da daha çok sayfadan oluşacak

biçimde düşüoülere« yazıları, senaryo denilen metinde tçerrksel ola
rak, kişilerarasındaki i1lişkHeır, dolantılar ve bunlara bağlı düğümler,

çatışmalar verilip sonuçta lbirçözüme ulaştmlarak bİ'r dramatik yapı

kurulmakta, bundaını izleyic'i üzerinde arınma (katharSis) ya da bilinç
lenme amaçlenrnaktadır.Bu nedenle senaryo, Jçerlk açısından, Izle
yiciye hedeflenen lletlslrıl sunmeda bir anlaşılıdıık taşımalıdır.

Senaryo, biçimsel olarek. ıkağıdın blr yanına görüntüınıün (oyuncu
ve kamera devlntmlerl, ç,ekimölçeklari, özeletkiIıerin [special
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effects]) ve sahneleme yöntemlerini; kağıdın diğe'r tarafına da ses
Ikonuşma ö,rgüsü [diyalog], ses efektleri, doğal sesler. müzik) gibi
öğe'lerıin ayrıntılarını kapsayan fllm/televlzyon Izlenceslrıin yazılı me
tlrıdlr. Blçlmsel olarak iyi biıl' senaryo, çeklrn aşamasında yörıetmerıe

ve ',j,I'gili ekrbe, tüm sanatsal ve te1knik ve'ııHeri tam olarak kullanabil
me ve konuyu en iyi blçirndeanlatabllme ol,anağı verdiği ölçüde ya
rarlı olıarak ,g'örevini yapar,

Daha bütünsel hlr tammla senaryo, filmin ya da televizyon lzlen
cesloln işin gereğine göre düzenlenrnlş öyıı<ıüsüdür. Bu tanım şöyle

açımlanabiHr: Hlmrin ya da televizyon izl1ences'inıin heU1rlenen alt ve
g,enel amaçlarına.izleyiciy'e, yapım olansklanoe göre oluşturulmuş

senaryo, belli bir teknik ve yeteneğe dayanan, yedinci sanat kural
larını ve günün teknik kurallarını dikkate alan, ilk satırından son satı

rına dek filme / televizyana uygun olarak hazırlanan metindir (Şener,

1976) ya da diğer bi'r anlatrmla, senaryo, görüntü ve sese dönüşecek

bir düşüncenin, bir olayın yazıya dökülmüşüdür (iEIHot. 1972) derılle

blllr, Örnekleme yapıldığında, senaryo, tiyatro oyun metninin sinema
ve televlzyondeki ka'rşılığıdı'r. Ôzcesl, senaryo filmiını ya da televizyon
izlencesinin içer:iğinin biçıiminin, önemlt yapırn bilg'ilerinin kağıt üze
rinde düzenlenmesidir (Zettle, 1970).

Buraya dek yapıl:an açıklamaler topa-lanecek olursa, senaryo:

-'Içeriğıi somutlaştırmah,

-öykünün akışını ve biçimini oluşturmalı.

-,iş sonuçlarunoaya dek olan tümevrelerde sağlıklı iş tasarımı,

prova ve özelllkle yapım anında yararlı olacak bifıg:i'ler:i Içererek, ya
pırnm parasal maloluşunu azaltmalıdır (Wurtzel,19183).

Senaryo Yazmak

Okuyucu, okuma hızına göre kitabı okuyaıbiHr. Blr bölümü yeni
den okumak içlrı kitabın sayfalarını geri çevirmek lçln durabilıiır ya
da ilgıisini çekmeyen önemli !bulmadığı bir bölömüetleyıp g'e'çebilir.
Ama filmingörüntüsü akrp gider. işte roman /öyıkü yazarı -ile senaryo
yazannın ayrımı burada başlar. Bu nedenle sinema ya da televizyon
lzleylctslrıin, roman/öykü yazanna oranla senaryo yazarına daha bir
sorumluluk yükleyen işlevi burada yatar.

Bu durumda, işin başında, senaryo yazarının kerşısma bi-r .iıki/em

çrkar. Seneryo bi-r yönüyl'e,Hiş,kin olduğu araca ibağlı~ tekn* bir çalış-
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madır. !~eındine 'özg,ü Mr yazım te1k!niğinesahiptiır. Gelişti'rHen bir
konu/,öy~ü, filmin te'l'eMizyonullıı gerektirdiği kuraHarı ve koşulları dik
kataahnarek, doğaçtan (özgün) ya da başka sanat dalları'ından akta
rılarak (uyerlama) 'kağıt üzerlneqeçlrlll}. Bu senaryo yazım çalışma

sının yalnızca birI' yönü. Diğ,e,r yandan, senaryo yazım: gözlem, g'eınıel

kültür, yetenek ve yaratıcı hayal'gücünün varsıllığı ıHe de doğrudan

i1gHi ibir çal'ışmad'ır da. Yazarlarm anrlao nitel1iıklerinin 'ayrım göste'r
mesiniın doğal blr sonucuolarak bu 'konuda ıkesin bir formül/kural
vermek olası değildir. Bu 'konuda söylenebilecek terk söz, öğrenHebi

lenin öğretilebHeceği g'e'rçeğidk. Burada yanlış anlaştlmamak için şu

nu da -e'klemekte yarar v-ar: Senaryonun nasıl yazılacağı düşünsel/

blçlmsel olarak öğr,etilebileceğ'i /öğırenHebHeceğl ama yaratıcı, öz
gün çalışmaların zamaınıla oluşeblleceğl ... Yemek yemenin. yürüme
nin, soluk alıp vermenin 'kuraı,ları v-ar; 'resim yapmanın, müziğıin, dan
sın, uçmanm ve köprü yaomaoırı da. Yaşamın ve doğanın her belirti.
sıiınıin kendllerlne ,özgü IkuraHan var. Öyleyse senaryo yazmaeylemi
neden kurallann dışında kalsın?.

Kalamaz e,lbette.

Yazılı metni, çeklme uygun ,görselanlatım biçimine dönüştüre

bilmek yeteneği; blr senaryonun yapımda nasıl kullarulaoağıru anla
ma ve kimi uyqulamalarda bilg,i ve deneytml gereıktirir. Senaryonun
yazımında uyıgulanmas ı gereıken kimi IkuraIJer öncelikle senaryonun
içerüksel ve biçimsel yanıyııa HgHidk.

Senaryonun nasıl yazılması, içeriğinin nasıl düzenlenmesi gerek
tiği hakkında, sinema kurarncılan. ünlü senaryo yazarları değıişik öne
rller llert sürmüşlerdlr, Bu önerller temelde sırasıyle şöyle bütün
leştlrlleblltr: Tema, olaylar, olaylanrı örüntüsü, çattşrnaiar, karışıklık

lar, düğümle'r, zorunlu sahne, atmosfer, konuşma örgüsü (diyalog),
doruk nokta, çözüm. Buöğ,el1erden her biıııi üzerine açıklamalar ve
çözümler getiren bir çok kitap yazrlrruşttr -(Eg,ri, 1982). Senaryo yazım

çalışması yapaesk I~iş:i, ıilık adirnda bu -g-örüşl'eri inceleyerek yola Çı

kaibH,i'r.

Senaryo yazımına ilişkin bir ders kapsamıiçinde, dersı aları öğ

rencllerevönertiebilecek yöntem, klaslk yöntem'dk (Şener, 1976).

Nedi'r bu ıklıa.sik }/Iöntem?,

Yöntemi lzleyeoek ~iş.j, örıcellkle stnema ya da televizyonun tek
nıik 'gereıkı.er:in1i, olenaklanm. -estetiğini ıöğrenmelidk. Bunlar öğrenil~
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medert yola çıkl'!acaik olunursa, sonuçta ortaya çıkacek yapıt bir se·
naryo değıil, bi,r yazıını öyküsü olacaktır. Teknlk/estetlk IbHgHerıinedi

ntlmeslnden sonra senaryo yezanmoçalışrnasıqeneiden tlkele doğru

bir sıra aşama içinde qerçekleşlr, Bk fHmiın ya da televizyon lzlen
ceslnln oluşturulması temelde üçaşamaden ·geçer: «1.) Tema'nın se
çimi ve saptanması; (2.) temanın bir öykü lçlndeIşlerımesi. senaryo
çalışması (olgu: actlonl. Bu aşamada klşllerl bellrlenlr, kişller arası

çatışmalar ,g'el'iştiril1i'r; (3.) metnin çekim senaryosu durumuna getiril
mesi (olgunun sinemasal lşlerımesll. Bu yöntem kuşkusuz bir ustalık

edlndlnceye değin sağlıklı bir yol ama senaryo yazımının tek yolu
da değiL.

KI·asiık yöntemle çalışmanın önerilmesinin ge,r,ekçel'eni ise şu:

(1.) Senaryo yazmaya yenli başlayanlar ,içiıI) ıideaıl senaryo yazma yön
temidir. 1(2.) Yelın bir yöntem olduğundan, senaryo yazıarına hataların

hemeneeciık gö'rıüıüp düzeltllmeslnde kolaylıklar sağl:aya'r.a:k Hk adım

da aliabildiğince iyi blr senaryonun ortaya çjkrnasma olarrak sağlıar.

Senaryo Yazımında 'ÖzenGösterilmesiGereken Noktalar

Senaryo yazmaya yeni başlayacak kişıinin, heırhangıi bir yazarın

temel becerlierine, yeteneklerine sahip olduğu varsayılsa ibiıle, sine
maom/televızyoncn ibelıi'rligereklilıik!oer·ine ve özelllklerlne de uyumlu
olması önkoşuldur. S-enaryo yazacak kişıi, buınıugöz'Ö'nüne alarıaik -daha
sonre geniş olarak açıklenacak olan- senaryorum evrelerioln ilkinden
Iözet e synopsls) başlavarek, yazdığının sinema j televizyon içiını ha
zırlanan bir metin olduğu unutmayarak özenle çalışmasını sürdür
rneltdlr,

işin başından sonuna dek, bir senaryo yazar adayınıını gözden
uzak tutmaması ge~eıken noktalar şöyle :

- Senaryo yazmak, yazın dışı bir uğraştır.

Sinema ya da televizyon li'çin yazmak, basılıp kullamlıaca1k araçlar
lçln yazmaya benzemez. Gerçi, senaryo denllen metln, bir yönüyle
temelde bir yazıişi olmakla birlikte, doğrudan doğruya sinema ya
da televizyon için yazıldağından bir yazın türü değUdir, yazın dışı bir
uğraştır. Senaryo yazımındıa romarun, öY'~ünün, şiıirin, bir dereceye
değ'i1nl, tiyatro oyununun yazımındaki yazınsal kaygılar bulunmaz. Bu
nedenle, yazar, çalışmasının her evresinde, beylik bir deylmte açıkla

nacağı gibi,edebiyat yapmamah, tek ıkaygısı, her şeyden önce yaz
dığının sinemaya ya da televiıyonun gereklerine uygun olup olma-
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dığı üzerınde olmalıdır. Dahaönce değinileını özeniğ'i nedeniyie serıar

yo, yazarnı yetenek kadar, yetkin .blr stoema/televlzyon bllqls! olma
sını da zoruokı kılar.

- Senaryo izleyicisine bir ileti vermelidir.

Sinema ve televizyonun blr ,anl'atımj.i1etişim aracı olduğunıun bi
linolnde olan her yazar, her yapımcı, her yönetmen bir olayı, bir şeyı

anlatmak, bir iletti vererekizleyiciye ulaşmakereğlndedlr, Sonuçta,
lzleylclye ulaşacak Het,inin iılık kayna,ğı Ise senaryodur. Her senaryoda
amaçlanan, vertlmek Istenen bir tema j ileti olmalıdır. Diğer

bir söyleyişle.ne verilmek lsteniyorsa, bir plan ıiç,eır'isinde en anlaşılır

biçimde giriş, gelişme ve sonuç bölümler; lçlrıde verilrnelldlr. Bu
yapılırken, arıletım irıerıdırtcı olmalı, sözün görüntüyü,görün1:ünün
söalü i1etiyıi destekler ınıitelıiikte yerli yerinde kullanılmalıdır.

ıBiır filminjtelıevizyon Izlenceslrılo lletlst, kuHanı,lan dille lzleyl
oiye ulaşır. Senaryo yazımında kullanılan qörsel j Işltsel film dlH,
sözlü anlatırnda kullamlan sözoüklerle bidiıkte verilmek istenen ne
tiyl kltlelere ulaştmr: başarıh bir Hetişim bu hirliktelikl'e s,ağlanır.
Nasıl bir sunuş alem seçlltrse seçllslo, unuurlmaması ,gleıre1ken nokta,
senary() konuşma diliyle yazılmaısıdır, ses"endiği 'kitleye hi Iıgi verici
ve doğıal olrnahdır. Öz'eHi1kl'eeğ:itim lzlencelerl açısından yalın, akıcı

ve anlaşılır bir dilkullarulmaeı önemlidir. Delaylı ve klelsel anlatım

blçlmlerlnden, anlaşl,lmadıüzeyiıni aşmaktan kaçınılmalıdır. Blllrnsel
dil y,eriınıe doğal, konuşma dıili yeğlenmelıidıir (Zettle, 1970). Genelde
türnceler yalın, doğrudan ve tam yerinde oluşturulmalıdır. Karmaşık

bir türnce yaıpısı, bu türnce 'içtinde biıl" sürü oI,ay, düşünce, ad tıka

basa doldurulmarnahdır. ıBu durumda· yetenekli de olsa- bir oyuncu
nun ve izleyiciınıin bunlerı kavreması güç olmaktadır. Yazarken yurnu
şatılrmş, resmi, olmayan bir yaklaşjrnle konuşmaörgüsü (diyalog)
vazrlmahds. Ama bu her senaryodıa arqo ve günlük konuşma djfıi kul
lamlecek demek değıil. Kulağa yapay g'el'eceık, çok debdebell ve izle
y.ioin:in iletıiyi enlemasme ,etık i 'edecek sesteri içeren biçimsel yazma
biçimini de önlemek gereıkil". Eğıer bir kavramdan ya da bir olaydan
diğıerine geçme durumu ortaya çıkarsa,öyle bir bağlantı kurulmalı

dır ki',izleyic'inin diı~katıi yitirilmesin.

- Senaryo yazarı, senaryosunu yazarken görselliğe ağırlık ver
meli, görüntülerle düşünmelldlr,

Görsellik, tarihin her döneminde insanı erklleyen bir öğedir.

GörseHiğin ve yarancı hayal'gücünün !bir'ey ve toplum üzerlndek! et-
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kllerl bugün aynntıh olaırak incelenmi-ş;görsıeHiğin, yaratıcı hayal-g'Ü·
cürıün ve us'un uygıarlığı1nı temellerlnfattrğt, hele yaşanan dünyanın

artık slnema ve televlzyomm et~isiyl,e görsel bir dünya olduğu kesln
Jiık kazanmıştır.

"Sinema ve televizyon için yaz. Çok göster, az şey söyle ... " Bu
senaryo yazaırlığımn ana llkesldlr. Nedeınıi çok açık. Çünkü gerek si
nema gerek televizyon başlıca gÖırs'el iletişim araçlanndandır. Senar
yelann ortak özelllklerlnderı biri, sözlüanlatıma çok fazla yer ve-rme
mesldlr. Olanaklar ölçüsünde, olabildiğıinoe anlatım gıörüntülere yük
leınımeli, sözlü açıklamalardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Örneğin,

g,örüntünün üzerfne "Köy kızları, Türk motiflerini halı üzerine uygu·
luyor. Şimdi onların dokudukları hahları görüyorsunuz" gibisinden bir
açıklama g'etirilmemelıi. Çünkü lzleylcl, hem de halı ören kızları hem
de motlflerl gıörüntüde nasıl ol,sagöreceıktlr. Burada yapılecek en
doğ'ru şey,görüntünün üzereıe verllecek güzel bır müzlktlr.

Öyleyse senaryo yazarı, ,işin 'başından sonuna değin söyleyeceği

sözü anlatmak ve duyurmak yerine öncelikle göstermeyi ön plana
almalıdır. Etkingörüntü 'kendıin.i a1nllatma,kiçin yeterlldlr. Özellikle
gösterHen nesneyi, ibir de sözle yıinel'emek gibi ıbir anlenmdan kaçm
rnakgereklr, ıBunun için konuyu iY'ice düşünüp, nelere ağlırlıık vere
ceğini araştırması, s-öyleyeceği sözün etklslnl bılmest, görselliğıin

öne çıktığı bu çağda ıkitl,e beğenisıini de gözden kaçırmaması gereı~ir.

Sözcükleri ve gÖırüntüleri biraraya ıg-etirmenin 'eniy'i yolunu ve serıar

yorum iletisinin hangisıiyle, ne zaman veırebileceği1n1i, bilmek, senaryo
yazarının sanatının özüdür. Görüntülerle düşünmek film ya dıa tele
vizyon y.apımının g'erç'ek arıahtandır. Bu nedenle, senaryo yazarı, söz
cüklerle olduğu denh, görüntüleırlıe de çalışmakta rahat olmalıdır.

Ama iletinin sunulmasında enönemit 'rol 'görüntüle'rlıe g·erçekleş·

tlrllemiyorsa, bu durumda senaryo yazan, 'görüntüı'e'rl'e desteklenrnlş

bir derseniatımı yapmaktan öte blr şey başaramaz.

Senaryo yazan, i1ık adımda, her çekim -iıçin düşündüğü gıörüntü·

leri blrblrlyle il1işkHendkmeıkgibi blrçalrşmatçtnegi'rmemeHdir. Gö
rüntüle'~in birbiriylıe ilişkisi daha sonra, senaryonon Ibitmesinden son
ra ardıllık ve hirbirini Izleyerı g'ö,r>Ürntüler olarek düşünmeel daha
doğ-rudur. Bu bütünlıüik içinde blrfnol süreç, düşüneeler ve sözcüklerin
blreyse19örüntül'e're dönüştürülmesi i[görs'elleştlrrnel: ikinci süreç
ıise tek tekqörürıtülerl bellkM blr anlam ortaya kovacak biçimde bir
sürekl'i i ik i-Çiinde dıüzenl'enmes,idir.
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G!ö'rüntUler, Hetlyı t'eık başlerma yıa da uygun ses efektlertyle ya
da rnüzrkle blrleşerekanlatablllr veetklll olabtltr. Ama görsel anlatı

mın ya da geçişl'erin geır:çeıkleştıirilmes,j söze gereiksıiınıim duyulmadan
yapılamıyorsa, arıcek bu durumdasöze başvurulmalıdır. Unutmamak
g'erıekl'r ki, kamera blr 'üretim Işleminin, bir kişinin duygularının önemli
ayrıntılarını yaıkından g'örün'tüleyebniır; çalışmekta olan bir makine
ınıin devi,nıimini ,izlıeyebiHr. Kamera önemlı yerlere ve vurgular:a dik
kati yoğunlaştırmada, önemsiz aynnnlerden kaçmeda önemli bir ye·
teneğa sahiptir.

- Senaryo yazarıizleyici için yazmalıdır.

Izleyicinin varlığı, senaryo yazarının gözönünde bulunduracağı

diğ'er önemli etmendır. Ola'bildıiği1n!oe hedef lzleylclyl bilmede yarar
var. Senaryo onlaıra ,gıöre yazılmalıdır. Elbetteki öy,kül,ü ibir ftlm/tele
vizyon senaryosu ile çocukler iiçin yazılmış bir senaryo ya da karma
şrk formüllerln verildiği bir matematik dersl senaryosu birbirinden
ayrımlı olacaktır. Dil ve biçemin ıkullanımı, yapımın durumu hedef
izleyicisine bağlıdır.

Bireyinönce bır olay/oı,guınıun bütününü algıl,amasılstendiğ1i Için
aktarılacak i1etHe,r/bilgHeır görsel ve sözel bir bütün olarak, birbiriyle
lllntllenerek sıraya sokulup sunulmalıdır. 'Bu yapılmadığı zaman, He
tiler / bilgiler özümsenrneyecektlr. Heti / bilgi dağınık, anlaşrlmaz bir
dllle sunulduğunda, izleyen ıkişi verllenin ne işe yarayacağını ve ne
aınılam taşıdığını kavrayamayacak, yapıtm hedefi konusunda çellşklye

düşecektir. IBöylıeHkl,e bireyde varolan kabul etmeme direnci ortaya
çıkacektır ve ektarrlmak tstenen ileti/bilgi almmeyaceknr. lletllerln/
bilgHerin bir bütünlök içinde düzenlenmesl lzleylcllerln konularm an
lamını ve algılanmasını kolaylaştırmekta: amaçlenm gıörmeslni sağ·

layarak algılamayı / öğ1renme'Yi güdül'emektedir. Bunun iç,in senaryo
yazarının yapacağı iş açık, mantıklı bir sunuş sırası kurmaya çalış

maktır. Bunun bireyin algılama'sında çok önemli y,er,i var. Çünkü bl
rey, çevresindeki olay/olçulara karşı seçlcl biralıcı durumundadır.

Diğe,r bir söyleylşle, klşl ı~imi olay/ol'Q'uları ,algllıamakta, kirnilerine
ise kapalı kalmaktadır. ~iş,i için ,algıl,ananl,ar varama alqtlenrnayanlar
yoktur. Bu nedenle blrey heranaçık ve arılaşıhr olanı algılayıp da
ğarcığına elecektır.

Bu açrklamalerla yakından ,ng.jlj 'bir {başka g'erçek daha var: y'a·
pılan araştırmalar, olağan koşullarda her fllmln ancak %60'lmn görüı·

düğıü üzerlnedlr. Öte yandan izl'eyic,j perdeve / 'ekrana yansıyan her
görüntüyü, ernndaanlamek ve ,alıgllıama'k durumundadır. Düşünme Için
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sürest y,aktur, çÜonlkü görüımtül1er peşpeşe :gelme'kt,edk. ıBu durumdıa

senaryo y,atları bir yandan ~i1mi'"'/t'eleVoizyon izlıencesininancaık %
60'1'010 g'Örülıeibioleoeğ'i 'ge'rçeğ'in1i, öte yandanizleyicinin yıapıtı Izler
ken düşöomeve zamanı olırrıad:ığını giÖtlönüne aimai-ı ve çok ıkarmaşI'k,

birbirinin içinıe qeçmiş, arıcek uzon süre düşün'Ü'lüp bulunahnecek
türde Hiş1kıi ve g,eHşmelerden ellrıderı geldiğinc'e kaçrnmalıdır.

Gerilime dayenan yeprtlarda kendinihelN eden, diğıer türlerde
de sık sık ortaya çıkaını blr g-erçek de Izleylcmln yoğunluğudur. Yapı

lan bilıimsei arıaştırmalar ,izleyicin.in [ilk dıa1kiikal,ardaıki Hgi, dj!J<Jkat ve
anlama arasında belıkgıin ayrımsamalar olduğunu ortaya koymuştur.

İzleylc! ötleHiıkl,e gerilim fllmlerlnde konuyu bel'irgin bir diıkikatle izle
meye başler. Dikkat fllm llerledlkçe ertmaya başar, heyecan çoğalır,

merak do,ruık noktasına ulaşmaya başlar. Ama filmin belli bölümle
nlride izley1ioi için soluklanma payı konrnaz, tempoartaırak sürerse,
izl-eyici !bi'r yerde yorulur ve filmden kopar. Bu durum her hangi bir
bölümde ollaıbileceğJ gibi, ıizleyicıinin Hglslnin 'en yoğun olması istenen
yerde de olabilir. Bu nedenle senaryo yazarı, bunu diıkıkate alarak, kimi
yerlerde izleyicinin rahatlaması, solok alıp filmi yeniden ilgi ile izle
mesıiıni sağlayıcı ıkimlisolıuklanma payları koymaya özen göstermelidir.

Gerlye - Her'iye qldlş, dönüş; koşut devinimgıibi benzer senaryo
yeklaşrmlen tzleyıc! üzerinde etkiltidior. Ama izleyicininanlağınıkanş

tırmemek için bu y,a1klaşımlar hem yazar hem de yönetmen tarafın

dan dH<ikatlioe ikuı.!,aınıılmalıdıır. Öz'el'l'ikleçocuklariç.in y1azılan senaryo
larda koşut devlntrnlere, ,geriy,e dönüşler ya da ileri gidişler olabildi
ğiıı,ce az yazılmalıdır. Çünkü bunlen çocuk izleyicinıin klrnl 'kez iyi
a,lgılay,amadığl saptenrmştır.

Sinema ve televizyonaynı zaman bir 'eğl,ence aracıdır, Dünyarım

her yerıinde slnernaya gidenlıe,rin, televtzyon izley,enl'el"'in çoğun,luğu

bu aygıtların, bu özel,lıiğ'ini ön plenda tutarler. ıBu dururnda senaryo
yazan, ,izl'eyicinin yapısından gel'en bu ıöz,elliği g'özden uzak tutmemalr,
bir yandan y-apıtı'mn Hetıis,inieın! anlaşılır bir bıçlrnde vermeye çalışır

ken, dlğer yarıden da ortaya ,eğı.endirioiözeı.!iğ'i olan, ilgiç.ekici bir
film çjkmasmt saqlameyaözen ,g,östermelıidir.

- Senaryo yazarı sinema / televizyon estetiğini ve teknik yapım

olaneklarrm gözönünde bulundurmahdır.

oBi'r senaryonen, kağıt üze'rinıdıeki 'g'örünümünıü, :izleyiCli ıi'çin tıpkı

hi,r tren tarlfeslne benzer. İzleytcl, bu karmaşrk yapı lçlrıde sonuçta
yalnızca kendtsmesunuleru izler.
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Senaryo ikesılnMıklıe deği'şti1rıilmes1i olanakarz tanrı sözügibi değil,

yapım çelışmaama esnekHk 'g'etirecek biıl" yönde yazılmahdır. Yapım

öncesi ve sırasmda öngörülen değlşlmler ya da düzeltmeler ibi'r se
naryo yazarı için kebutedllmesl zor şeylerdir, ama yapıtın 'es'enj.jği

içıin bunaqöz yumrnakqerekır.Araç ger,ecin yet'e,rslzl'iğıi, elverlşslz

ohnesu çektmlertn çeşltll nedenlerle uzeması: bütçenın azlığı; tek
nik ve estetik kaygılargibinedenler kimi kez değişikliğ,i zorunlu kılar.

Bu nedenle senaryo yazarı, yapımcımnjyönetmenin olanak ve sınır

lılıkları Jçlnde çalışmak zorımdadır. Bu hiç bir zaman ımutulrnamalıdır.

Şu da unutulmemahdıe ki, yine dıe elverişsiz tekniık koşulların, yeter
slzllklerln iyi bir senaryo yazımı He el altındalcl yapırn ölanaklannm
ustaca kullarnnuyle hakkından gıel'inebilir.

- Senaryo yaiZarl senaryosunu işitilmekiçin yazmalıdır.

Sinema 'Ve televizyongörsel ibi'r araç olmakla birnkte, bir senar
yodaıki tüm metinler ya da 'konuşmalar göz için değil ıkul,akiçin yazıl

malıdır.

İzleylcl senaryonun yazıldığı ıkağıtları kesinliıkl,e görmeyeoek, oku
mayacaktır. Yalnızca fi'lmi ya da görüntü barın üzeolndaqerçekleştl

rilmiş sunumunu lzleyecek, dlnleyecektlr. Ama genel bir kuralolarak
metni sürgit yüksek sesle okumek, nasıl ses verdiğini dinlemek g'e
rekir. Bu herşeyden öte, sonunda izlıeyioinin Hetıiyıi nasıl alacağmın

anlaşılması bakımmdan önemlidir.

- Zama,n kullanımı senaryo yazarını etkileyen bir sınırlılıktır.

Slrıemada ve dahaçok televlzyonda senaryo, zaman baskısı al
tında yazılır. Senaryo yazannın sıkışmadan çalışmak ıiçin çok kısıtlı

bir süresi vardır. Bu zaman 'baskısı altında çahşmsk etkili ve nitelıjıkl1i

bir senaryo yazrnek. gerçeık bir profesyonel in işidir. -

Zaman ıkuHamm ında, <senaryo yazanren dıkkat 'etmesi gereiken
ikinci sırurlıhk, yazacağı senaryonun süresiyle Hg1il1idir. Bir sinema
filmi ortalama 80 - 120 dakikıa arasmda sürer. Blr çok ül1keclıe sinema
gıÖsterim saatleri buna göre düzenlenmiştir. Televleyonda durum da
ha dıa ıkes,indir.Bu nedenle senaryo yazan, bellrlenen süreyl dikkate
almalı, öyküsünü tavıanı ve tabanı bellrlenrnlş süre içinde vermelidir.
Filmin alışılan ölçülere oranla uzun yıa da kısa oluşu iki sonuca yol
açar. Sinema 'le televlzyonde, senaryorum uzun olması durumunda
:kimi sahneler ya da ayrımler (sequence) budarnr, senaryonun bütün
lüğü ıbköı,çüdıe zarar g,örür. Uzun ya da kıs.alığın yarattığı 'iıkıinoi so
nuç, pazer bularnama ol,asllıığıdı!r. Yapıtın pazar bularnames. demek,
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i'zleyiciy.e ulaşamamasr, lletlsln! verememesi demektir. Bu da yine
senaryo yazarmm süre konusurıda diık!kaHI olması ıgerç'eğ,ini ortaya
koyar.

Buraya dokaçrklenantar özetlenirse, sinemamını ve televlzyonun
karmaşık yapıst, daha küçük blrölçüde seneryoda bulunur. Tıpıkı s'i
rıerna ya da televlzyonun blrblrlrıden ayrı birçok özelliğeaynı anda
sahip oluşu giibi, seneryolerda ayru tür öze!J;iıkler.j taşır. Buözelliıklerin

başlıcalan şunlar»

-Siınıema ve televlzyonon, diğer tüm senat dalları g,ibi bkşey
anlatmak, bir Hetl vermekemacıyla yola çı:ktığı sürgit us'ta tutulmıalı,

bunu en açrk, en kol,ay anlatan bir seneryo yazılmaya özen ,g'österil
melıidir.

-Senaryo Yiazln dışı blr uğraştır. Süslü tümceler, kitap dlllne
uygun konuşmaler. yazrnsel açıklamaler senaryo lçlnde yer almama
lıdır. Senaryo başmden sonuna değin glörseUiği ön planda tutmalıdır.

-Senaryo, ıHe'ride filme ya daı telıeVıizyonizlıenc,eslne dönüştü

ğ1ünde ıizley'enlerıin ilg1isrinl baştan sorıra çekecek blr blçlrnde yazıl

malıdır. Çeşitli çatışmalar, dolantılar 'bu amaca hizmetedecek blçlm
de senaryode yer almalıdır.

-ıizlıeyicinin yapımı Izlerken düşünmeye fırsatı olmadığı giözö
nürıe alınaraik zor enleşıhr ya daancak düşünme süreci sonunda an
laşılebllecek 'gel'işimler,e serıaryoda fazla yer almama'lı, kimi yapım
larda, beni bölümlerdıeizlıeyıicly,e sourklanma paylıarı verilmeHdk.

- Yapımlarmqösterlrn süresinin sımrtı olduğu uıniutulmamalı, Iletl
belirlenen süre içinde sözü uzatrnadan, ekonomık bır yolla sunulma
lıdır.

-Her senaryo, g'enlş ölçüde yaz,anmn hay.alıgücünün ve sehtp
olduğu estetiğ'inin bi'r ürünıüdür. Fakat senaryo yanhrken, sliınemanın/

televlzyoncn o :günıkü teık!nılk IkoşuHarl da gözönünden uzek turulma
malı, teknik açıdan gerçekleşmesıl olaneksız sebrıe ve çeklrnlere yer
vertlmemelıdır. Böyle bir sahne ya da çekim g,e,rçeıkleştirilemiyeceği

i'ç,in senaryo yazarının çabasr boşa ,giitmiş olur. Ama teılmıiik olanak ve
koşullar iy,i blllnlrse, hayıalgücünün yaraturn ylrıe smırsızdıı'r.

Senaryo terimi, glenelHkle, darenlamda çekim senaryosu yerlne
'kullaru lır. Faıkat tema'mn, sinema y.a da televlzyornın özelliklerine
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g'öl1e işlenmesini g,östel1enmetinde,sena.ryo ol,aırıaık 'adl,andınhr. Bu
metin, blr kaç sayfalrk özetten. bir f,ilm ıö~~üsüne,ayrıntllı çekim
senaryosuna dek değıiş'lı'. Bu nedenle tümevreleri kapsayan değişik

rnetlnlere de senaryo adı ver:iliior. Karışııklığı önlemeklçtn herevrenlrı

kendine özgü doğru ve piyas,adıaikıi adımı ve eçıklamesmm yapılmasın

da yarar var.

Senaryo çahşmasrmrı evrelerl şöyle blr sıra Izler:

a) Özet (synopsıisj sinematogrıafiik konu / suje)

b) Geliştirim «treatment / taslak / tskelet Işema)

c) Ayrımlama ı(siinem:atogra~ik 'öykü)

d) Çekim senaryosu ,(shoting script / çevtrtrn senaryosu)

a) Özet (synopsis)

Klasfk yöntemde sıenaryoçalışmasının ıilık evresl olen özet
Isynopsls) temanıını saptanması, temayıa uygun :konunıun seçilmesiyle
başlar. Bu evrede fHmin/televizyon Izlencestnlri ö~~üsü 'en kısayol

dan 5 - 6 sayfa içinde anlatıhr.

Özet, konıı üzerinde :NgilHıeri Iyapımcı / yönetmen) aydınlatma

amacı taşır. Teclmse] elrıernada bir flilmiını yapllı'P/yıa'Pılmamasınaçoğu

kez biır <Çeışit seneryo tasliağı olanözet okunduiktan sonra karar verilir.
FHme almmest düşünülmeyen ıöykü 'i'Qin senaryo yazarının boşa ernek
harcaması Hk adımda önlıenir ya da ~ilme/tıe'lıev;izyon lzlenoestne dö
ınıüştıü,rülmesine karar veliilen konunun ekaayan ıkimi noktalano orta
ya çı1kma durumundaı, liş fazla ,j,(ıerlremeden düzeltme, yönlendirme g'ö
revl özet üzerinde yapıhr. Işlenecek koou, kağıda geçi'ri'lirken, kimi
buı,gul.arlıa öykü geMştirHip varsrllaştmlrr,

Özet'te senaryonon temel öğıele rıi olıanözelliıkleri:

-ıişlrerneeek tema ıkes,in olarek belirlenlr:

-temaya uygun öykününaına çatışma çerçeveetndekt olaylar dıi·

zis·inin devinimi, belirlenen çevre ya da-çevrelerle genel çizgi·
leri ,Heçekilr/r;

-,öykünün başlıca I~işileır:i ayrıntıya kaçılmadan kimi özellsklertyle
ortaya konulur.

-Özet, hiç iblr yazmea! süsleme yapılmadan oldukça yalın, an
,ı,aşılır bir diHe, geniş zaman kipi He yazıhr.
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Ôzetçahşmasmda /bunlar ana hatlanyle beni olduktan sonra, öy
künün beğenıilmes'l ve çeıkilmeye karar verllmesl durumunda senaryo
yazarıöyküsünügelılşti rmeye başlar.

b) Geliştirim (Treatment)

Senaryonun geliştkim evresl, özet ve sonraki 'evre olen ayırım

lama arasında yer alır. Özet'e kısa öy1kü denlllrse, geliştirıim (treat
ment), 'bu kısa öyküde 'elıealına,rak Işlenen öy,künün daha ayrıntılı

olarak -kırk,eHi sayfa- genişl1etilmes'iyl·eelde edilir.

GelılşUrlmevre,s.inde, senaryo yazarından beklenen, sanat değeri

yükseık bır 'Uzun öykü ya da roman değil, yalnızcıa başarılı bır sinema
metnidır. Senaryo yazarı, öyk,üsünıüg·eliştlrirken sonuçta ortaya çıka

bilecek yapttm her gıörüntüsünü bu evrede tasarlamalıdır. Örneğin

özet'te "Çok iyi bir insan olan A ... " diye belirtilen bir açıklema, ge
Iiştirme'de daha ayrmtıh bir biçimde ele almır. Geliştirirnde A'nın

iyi bir insan oluşu, blrkaç türnce ya da qösterllerek açıklanır. Senaryo
yazarı, bu çalışmasını yaparken, sinerne ya da televtzyon ·özelliği ol
mayan noktalarda dlğ·er sanatlar ıl«ingeçerl·i elen ku ralılardan, t·eık!nıik

lerden yararlarnr. Geliştirim, aş.ağı yukarı kendtnaözqü tekntkle ya·
zılmış uzım bir öykü olduğun.a göre, uzun öylkü te;kniğ·j, ve genel ola
rek roman/öykü tü·rününı tekniğ·i bu evrede senaryo yaza.rıınınişine

yarayabiHr: (1.) kişHerin öz·eıuıkl'e:ııinin /be 1·1 rtllmesl ı(ıklşileştirme); (2.)
çevre özeHI,klerinin ortay.a konulması: :(3.) devlnlrnlerfn düzenlenmest,
hep öykü tekniğine 'g·öre yapıhr. Fakiat bir :geliştir:lm he,r şeyden 'önce
bır slnema/televlzyon yaprndir, bu nedenle de herşeyden önce sine
manm/televızyonun koşul ve ık!ur.alla:rıona uygun olarek hazırlanması

gereki'r. ,Diğer ıbirsöyl1eyişl'e·, film öyikü:S'üne bır çatı olarak görül'en
dramatik yapı, geliştirim'de tamamen :k!urulur. Geliştirıim'deki her an
latımın filmdeki görüntülete karşılık olarak düzenlenmesi gereıkir.

Ortaya çıkan metin, tamamlanmış bır fllmıde yer alacak görüntülerin
sözcüklerie anlatımı ve bu anlatımın sinemanın/televlzyonun gerek.
tirdiği koşullara uygun olmalıdır (Onaran).

Geliştirlm'.in daha sonra çoıkaz eklerle 'çekim aenaryosuna dö
nüştürülrnesl nederuyle, önce öykünün belll başlı devlolmlerfn faık

siyon) yerlerfnln saptanması, bunlarm yerl'i yerine yerleştlrtlmesl ge
reklr, ıBu devlnlmler, sonradan tamamlanmış filmin/televizyon Izlen
cesinin ana parçaları olan bölüm, ayrım (sequence) ve sahne'lertn
belkemiğ·inl okışturur. Ana devlnlmlerln yanı sıra ıiık,jnojl derecede
devlnlmler ya da olaylar yine geliştirimde yer alır. Bunlar (1.) yazarın
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öngördüğü mannkçerçevessnde belll başlı deviniml'erln hirblrine bağ

lenmasına: (2.) ,öykünün llerlye doğruakışına bir düzen vermeye;
(3.) ıkişnerin şu y.a da bu öz;eIHkle,r:inıin ve psiıkolojiık durumlarının açı

ğa vurulmasına yaradıklan giibi, {4.) az ya da çok dramatek etki yara
tabilecek devinimler şu ya da bu yolda kullaml,ara1k tzleylclslnln 'ilgi
sinin uyanık tutulması, f'ilmin/t,eleiVlzyon lzlenceslnln g,idişiınie y,aıkın

dan katılması, öyküde ge,rjfıim ve gevşeme noktalarnu (soluklanma
payı) oluşturarak izl.eyic,inin ister Istemez bu akışa kaıpı imasın i sağ

lar (Onaran).

Özcesl. geliştirim'de (treatment) dramattk yapı beürlentr. Olgu
lar sıralamr. Işlenen öykünün özetteki gibi yelruzca erıa hatları değil

ikinoil derecedeıki gıeliişmel,eri de bell:i olur. j1kiınoil olayların yardırruyla

olayların bağlantıları sağlarur, kooımunaettşme ve çatışma noktaları

belli olur.

Olayian oluşturaını 'kişHer özelllklerlyle tanıtılır, ık,işHe'r ve onla
rm ortaya ikoyduğu olaylar irdelenıir (*).

Konuşma örgüsünün ı(diyalog) en önemlileri yazılır.

Geni,ş zaman ıkip'iyle yazılır. Konuşma örgüsü dışında yazmsal
süslemeler yapılmaz.

c) Ayrımlama

Ayrımlama,gelıişti1rim ile çeklm senaryosu arasında yer aları,

senaryo ya,:21anmn, yıÖinıe1men 'ile 'çalışmaya başlemadan önceıki son
blreyselçahşmasnu yaptığı senaryo evresldlr. Ayrımlama He senaryo
yazım evresl sonuçlemr. Buevrede lçerlkaçısmden helM bir sonuca
Q,jden olaylar dizi's:inin 'en küçük ayrıntılıarı ortaya konulmuş, IkişHeriın

,l(işHik ,özell1jkleri en küçük ayrıntısına dek bellrtilmlştlr, Biçimsel ola
rek da, blçfmsel örnekler olmakla b'irlfkte, gıenel olarak görüntü ve
ses olmak 'Üzere kağıt ,iki sütuna ayrılır. 'Enönemli bi çimsei özellik
geliştirim'de (tre,atment) olguınılaştırılmış öykü çekim aşamasına ko
laylık sağlamak üzere ıbj'r mantık çerçevesinde parçalanarak ayrılır.

(*) "Kullandığım yöntem, diyaloglar hariç, en ince ayrınıtıyı ıkapsavan bir
'treo1tmenıt hıeızırlama:ktı·r. Bunu eplzotlor zinCoI'nlndan oluşan biır fHm olaırak

ıgörürüm. Her epizotun (sohnenşn) lıçe1riğ'inıin son derece sağlam olmasına

özen gö~ıni'r,iım. ,Böyle,ce her parça kendi başına küçük bir film olabHir."
(Truffaıut. 11987).
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Ayrımlama'da sena.ryonun ana parçaları:

Bir romanda. bir tlyatro oyununda olduğu gibi, blr filmin ya da
bir televlzyon Jzlenceskrln de kendine özgüiçeJ'1iğe uygun biçimsel
parçalerıması bulunur. ,Bir film parçalardan kuruludur 1(IBaz·in, 1966).
Büyükten ıküçüğe bu perçalanma şöyle sıralarnr:

Bölüm (part), Ayrım (sequence), Sahne (scene), Çekim (shot).

Bölüm (part), bk romanın bir bölümüne eşdeğer olan, filmin öy
küsünürı, dramat,i,kgelişimin beni başlı bir parçasuun birinin içinde
gel,işip sonuçlandığı görüntüler dizıisldıir. Olağan uzımluktskl bir film
de (90 dak) 7 - 8 bölüm bulunur. Bölürnlerin birleşmesiyle yapıtın

tümü oluşur.

Ayrım (sequence), bölümler Içlnde yer alan, her biri kendi içinde
bir bütünlüğe sahip, dramatik yapıyı oluştur'an her bir olgunun/olayın

içinde qellelp sonuçlandığı sahneler dlztsldlr. Ayrımlar 'kesinl.i,kle din
gin ve durgun olamazlar. Tıpkı teleferiklerin yükseğe tırmanınalarını

sağlayan dişli çarklar gibi, devinimleri ileri doğru taşırlar (Truffaut,
1987). Ayrımlar lçlrıdekl devinim, birbirini ·izleyen çekimler boyunca
uyumlu olmalıdır. Öyle ki,olay/ol'gugerçek yaşamdaki gibi düzgün
blr akış içinde anlanlmahdır. Ayrım tek ya da değişik yerlerde g'eçe
bilir. Bir dış sahne ile başlayıp, ,iç sahne ile blteblllr.

OIoağılıı uzunluktaki bir filmde, 25·30 ayrım bulunur. Ayrım, açıl

ma (fade in) ile başlayıp, kararına (fade out) He sona erebilir.

Sahne (scene), aynı kişiler ve aynı dekor (mekan) lçlrıde 'aynı

anda geç'en, blr ya da dahaçokçeklmden oluşan, bütüniçinde ta
mamlanous bir durumu serqlleyen görüntmer dlzlsldlr. Sahne, olay
ların qerçekleşeceğl yerl ya da dekoru da tanımlar.

Sahrıelerln biraraya gelmesinden ayrımlar oluşur.

Çekim (shot), temel malzemesi görüntü olan sinema ve televiz
yon, 'gözün ağ tabakaizlenimine dayanır. Belbl bir süre içinde göze
peşpeşe gelen çok sayıdagörüntüden oluşur. Görüntü denildiğinde

bir kare resim anlaşılacağı gibi, resimler dizisi de anlaşılmaltdrr. Çe
klm, çok devlnlrnll gö'rüntül'er dizisıinden oluşandramatik yapırum en
küçük birimidir.ıÇ1ek,im, jıki nokıalarna imi (kesme, zlnclrlerne, vb)
arasında kaları görüntü diztstdlr: kameremn ara vermeksızın. durdu
rulencaya değin, sürekli olarak blr görüntüyü filme ya da görüntü
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kayıt bentma ralmasıdır ("'). Çe'~imlerin, senaryodaönçörülen akışına

göre kurqu He blr areya g,etirilme's,iyle sahneler oluşur. Kural olarak,
bir f.ilmin bir çekimi, her birinin süresi 5 ile 15 saniye arasında de-o
ğ-işir. Bir ya da birbuçuk saat süren bir fllmde, yaklaşık 600 çekim
bulunur (U).

Sonuç olarak, bu btçlmsel bölünmenin zaman olarak ölçekleri
aynı değildir. Senaryo yazarınınişlediği konu blçemlne. 'içerıiğine göre,
bölüm, ayrım, sahne ve çekim gibi biçimsel parçalar uzun ya da kısa

olabilir. Bu biçimsel bölünmelerle olayın tartum. temposu oluşturu

lur. Ustalık bu bölünmelerı yerinde ve ölçüsünde yapmaya bağlıdır.

Serıaryo parçalama aşamasında 'genelolarak önce ayrım (sequence)
ele alınır, Sonra herayrım kendi içinde saltnelere bölünür.

Senaryo yazarının tek başına, blreyselçahşması ayrımlama aşa

masıyle bltmektedir, Burıden sonra çekim senaryosu aşamasıyla ya
zar/yönetmen çahşmasryla sshneler çektmlere ayrılır,çe'~im ölçek
leri, karnera devlntmlerl, blçeme ve mekana bağlı olarak-bir anlam
oluşturacek uy·gunlıukl,a belıidenk,

d) Çekim Senaryosu

Gelletlrlrn ve ayrımlamanın hazırlanmasındıan sonra, senaryo ya
zarı ile yönetmen ya da yalnızca yönetmen çekim senaryosunu oluş

turmaya 'başlar (**"). Çıeikim senaryosu, senaryo çalışmasının son ev
resi olup, ayrımlemada qenlşletllrntş öy~üınıün slnema/televlzyon tek
niğine göre ayrıayrı çeklmler fçlrıde belirtilen Ikes1imlıer,in tümünden
oluşan,çe'~imle g,erç1e'kleşecek bir metin durumuna sokuluşudur. Tüm
devinimler (oyuncu/kemera), sesler (konuşma örgüsü/doğal sesler/

(*) Filmin çekim.i sırasında teknik ya da dramaUk yun;lışlıkl'a'r nedeniyle aynı

çeklm, hiç bi'r değ'işiik,lıi'k yapılmadan cekltlrse, bu çekımin vınetenmesıdir,

Eğer herhangi bir nedenle (mercek değıişimi, kamera de'v'inimi ya da değ,iışlJlk

b;ır olcvın görünlü'l,enmes'i) tüm düzenleme değli'şHriliırıse, bu çekimin y.iınelen

mesı değil, yeni bir ıçekimdir.

(**) HHchcock, filmler.in'de 1000'e y'aıkın ceklm kullcnnuştır. Kuşlar fitimindeki
çe1k,im sevısı ise 1360'dır.

(*" "') Fiılmin görüntüler durumundaikI son biç!imi anoo,k yönetme'nce gercekle ş

tir"'ebileceğiıne göre, çeık!im senorvosunun hczırtonmcs: lamamen yönet
menin yapacağı bi,r iş otorck kabuledHir. Fckot vönetmenm, sencrvo ya
zarı, görüntü yöne'lmenl" sanat yöneıtmeninin de görüşlerin:jl / düşüncelerini

öörenerek çekim senorvosu hazırlcmos ı yararlı sonucler verır,
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müziık),g'örüntü efektlerl bu metin 'içinde kesimler (ayrım, sahne, çe·
kim) durumuında verlllr. Diğıe'r bk söyleytşle, çekim senaryosunun tü
mü ayrımlara, ayrımlar sahnelerde bölünür, Sonuçta bu sahneler de
çeşitli açılardan, çeşitlıi ölçeklerde ,ahnaca:k blr diz,i çektmlerden olu
şur. Çeklme hazır bir senaryo, fllrnlrı/televlzyönun temel özelli
ğ,ini hessba katmak zorundadır.

Çekim senaryosu şöyle tanımlanıaıbil.ir: Henüz çekilmemiş bir fll
min ya da televizyon izlencesinin bittiğ'i zaman alacağı kılığın, önce
den en küçük ayrıntılarına dek kağıt üzerinde belirtildiği metin. Diğer

bir tanımagöre: çekimlere bölünmüş, her çekimin sayısı belirtUmiş,

çevrim için gerekli tüm uygulayımsal açıklamaları taşıyan, konuşma

ları ve sesle ilgili tüm bilgileri veren senaryo; senaryonun çevirime
hazır durumdaki en son aşaması ve biçimi ('lt).

Çekıim senaryosu evreslodevartsk film y,a da televizyon lzlence
sine dönüşecek metnin çekilmesine temelolacak tüm bllqller çekim
senaryosunda yer alır {* "),

Senaryoda çekimle ilgili bilgiler saptanırken dikkat edilmesi ge
reken noktalar:
Çekim Ölçeği

Senaryo yazarı ya da yönetmeını rnalzemeslol kağıt üzerıne, tıpkı

perdeda/ekrandaqörüleceğl biçimde yazarak, her çeıkiimiçeıriğinıi ve
bunun aynrn içindeki' y'er,ini tam olarek vermelidir. Çerçevelema He
ortaya çlikan çekim öl'çeğ'i tçlnde, lçeıkiml,er/g1örÜn1JÜlıe·r, değıişiık boyut
larda ortaya çıkar, Çekim ölçeğ:i hem ikonıu, hem de görüntü alaruna
bağlı olarek, konunun görüıni'tü boyutu göz,önüneaI.ına'rıaik bellrlenlr,
Değ'işi1k boyuttakiç8i~im ölçeklerlrıt, te'l<ini,k deği'I biranlatım aracı

olarak oynadıkları rol. açısından çok uzak çekimler, orta çekimler,
ve yakın çekimler olerek grupl·andırılır.

(*). Çekim senaryosuna dekupc'l.ı sencrvo, 'telkn,lik senaryo, çevirme kıiıtabı gibi
odlordc ve,~H·lır. (Fr. Deooupa'9,e techn'ique, Ing. Shoot:lng script)

(**) Sesl:i fHm 1900 ylUmımnbaşında o'roo'y'aeı·kmıştır. 'iLık zomcnlor tek miık

roton kuHlanlldığınıdaın, bu yeıters·ı~ııı!k karşısında aynı yerde konuşuluo,

,şairkı sövlenrnektedır. Ilık başla'rda, görüntünün anlamını, değerini

düşürecek ko'{gı'sıylo ses karşı crkılmrşttr. Buna korşın ses, fHm:'n ger
oekHğini daha da be!'lr'g;'nleştlrmiışUr. Bu nedenles·enaryodaıkl anlatım de
ğişmiş bugünkü durumunu almıştır.
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• Çok Uzak Çekim

Dahaçok bettrnlemelerde, dramati'k y,apıyı oluşturan olguların

içinde geçtiği çevreyi betlrnlemede kullamlen çok uzsk çekim, filmin
başlangıcıında ,öyıküöııgüs'Ü kurulmadan, kişile'rin tanıtımı yapılmadan

önce olayınqeçeceğl alaru tümüyle lzleytclye göstermede giııiş çeki
mi olarak kullamhp, blr olay/ortemın uzakten g'eniş bir alıanın göste
rllerek Ibtr kentin glöııünüş'Ü, büy'Üik bir çiftlik, b'k petrol, 'alanıgibi)

lzleylclrıln etkllenrnesl amaçlanar. Destaner blr yapıtta, yine etki [çln,
pek çok uzak ,çeı~im IkuHanıhr. l~endHer,ini çevreleyen doğ1a ya da
toplumsel çevre içindeıki lrısanlen, bu çevre 'ile uyumlu bir blçlrnde
bütürılemek ısteyen bir yapıt iç'in de aynı şey gıeçe'rlidlk. Uzak çekim
le, daha yskmden alınan sonraiki çektmlertn 'hangi ıgeniş rnekanIçin
de yeıraldığını 'g'östermede de kullerulı r.

Uzak Çekim (Extreme Long Shot)

Bir yeııiını uzaktan görüntüsünü veren çelolrnlerdlr: bir sokağı, bir
evi, blr odayı ya da olayın ge'Ç'eoeği herhanql bir ortamı kaosar. Sah
ne içindeki kişiler ve nesnelert. yer içinde Izleyleiye tanıtmak içiı:ı

kullarulır. Böylece ,izl.eyioi, sahnede klrnlerln/nelerlo olduğunu, devi
nimlerlnl, durduklıarı yer,i bir sonraıki yakın çeklrnde bllecektlr, Bu
nedenle oyuncularıınıgiııiş/çııkışlan ve devlnlrnleri, o ortam içinde ki
şllerin bulunduklan yerler anlatrrnsal açıdan uzak çeklmle 9,österil.ir.
Kişilerin dev,inimlerinin yakın çekimde izlenmesi, bir süre sonra on
ların diğer klşllere göre nerede buhmduklan ve ortam 'içi1nıde nerede
durdukları konusunda ,izleyic'iy'i kerrnaştk düşüncelere itecektir. Bu
nedenle, kişi'nin devinimi olduğu sahneyı uzak çeıkiml,egösterHmes'i

daha yararlıdır.

üzekçektmler.jıenel olarsk hoşgörülü bir düzenleme ,içerk. Böy
lece kişilerin dış devlntrnler! için yeterlt yer sağl,amr ve ortamıını tü
münün lzleylclye tanıtılması ger,çe1klıeşir.

• Orta Çekim

Ortaçekim, uzak çekim He yakın çekim araemdekı Mr çekim öl
ç:eğidi.r. Grup içinde kiş,i1el1ineljıkol gibi devlnlrnlerlnl ya dıa yüz an
lattrnlanru yeterli açıklıkta görüntüleyecek biçimde grubun diz çe
kimidir. Orta 'Ç'e'~imle,r, smırl: bır ıalaını içinde büyük boyutlu figürleri'e
tüm olayı anı.attııkleri için televizyon lzlencelerlnda oldukça y'eğlenir.
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Orta çeklmler, 'izleYic,iyti olaya yaklaştırmada ve eahnenln uzek çekim
I,e tamtılmeeınden sonra, olayların sunumonda yetkln olduğuından ko
nulu Himlerde de bü'yük blr önemi v,ardır.

En ıHgıinç orta çekim, ikili çekimler'di,r. 'Buçelkimde oyuncular
karşıIııkl i olarak, yüzyüze durur ve :konıuşur. iBu çeklmde ana sorun,
ikikiiş,inin blr:iınıin üstünlüğünü vurgu"amad1a ortayaçıkar. Kiş,inin üs
tünlüğü konuşma örgüsü, de,vinim He vertllr, Ostünlüğü vurgul,anma1k
istenen ıkiş'iy'e doleşma yazıhr ya da duruşu değ'işNrHir. ıB:öyl1el,jıkle

dramatik .jIıgi bk,inden diğerine ekranlarak verlllr. ik'ilıi çekim çeşltlerl:

-IKişHerin kamerayakarşıhklıproft! durup, oturarak ya daayakta
konuşmalan. (V'U'rgul,anmaık istenen kiş.i yukandakoi açrklemava ,göre
devindıl rı ııır.)

-İkili çekim açı laınidırı larek, gôrüntüye drerin"-i1k kazandmhr. Ka
meraya yakın oyuncu hafifçe lçenl döner, sırtı kameraya ,g'elecek bi
çimde durur. Uzaktak, oyuncu kameraya 45"/tik açı yapacak biçimde
diğer kişinin karşısında durur.

Uzak ve Orta Çekim'lerin Diğer Ölçekleri

Toplu Çekim (TAÇ) (Distanee Shot, Vista Shot, Very Long Shot)

Bir yerin uzekten görüntüsünü veren çekim.

Genel Çekim (GEÇ) (Long Shot, Full Shot, Master Shotl

KişHe,rin ıbel,irl,i g'eın1iş b'ir mekan içinde g'örüleoeık büyüklÜ'kte yer
aldıkları çekim.

Boy Çekim (BOÇ) (Medium Shot, Mid Shot)

Kişinin çerçeve içinde tüm boyu ile yer aldığı ç'eikim. Belli bir
dekor/mekan Içinde çekıimi yapılacak ;kişi ya da kişiler! diğıerl,erinden

soyutlamak amacryla okuHanılır.

Diz Çekim (Diç) (Olose Medium Shot)

Kişinin çerçeve Içtnde di~inden yukarısının g,ö'rünüleoek büyük
lükte yer aldığı çekim. Bu ç'e1kiime 3/4 Çekim (3/4 Shot), Amerikan
Çekim (Amer,ieaını Shot) adı da veriloiır.Birg'l"u!bun özelliiğ'ine lzleylcly!
yaklaşnrmak amacıyla çoğuınlu1kl'a bu çeklm ölçeğ! kullerulıe,
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Yakın Çekimler

Blr ıkişinin yakın çekimi, senaryode görüntünün boyutuna göre
bellrlenl». Yskın çekimler daha çok psH~olojiık durumları anlatmakta
kul lanı hı'.

Eğ1er seneryoda özel 'bir yakınçekim açrklanmemışsa, bu geınel·'

Iıikle baş ya da omuz ,çeıkimi clarakqerçekleştlrlllr.

Bel Çekim (,BEÇ) '(Close Medium Shot)

~iş,inin çerçeve içinde belloden yırkans: görünecek büyüklükte
yer aldığı çekim.

Göğüs Çekim (GÖÇ) (close Shotl

IÇiş'inin çerçeve Içinde göğsünden yukarısı görünecek 'büyüklükte
yer ,aldığı çekim. Göğüs çeklrnl, ıkişinin bel He omezlen erasmdakl
bölümüın yaklaşık tam ortasından, başuno üstüne dek olan bölümü
kapsar.

Baş Çekim (BAÇ) (Big Close Up)

IÇişinin yalnızca başının yer aldığı çeklm,

Göğüs ve Baş Çekim, sessiz sınerna dönemindeçok tutulan bir
çekimdir. Bugün de blr yapıtın dramatfk yıa da şHrsel g'eHşmes,j güçlü
dU'yurulmak ·i stendlğinde :kuHam III'.

Ayrıntı Çekim (AÇ) (Detari! Shot)

Kişinin, nesnenin. konurum küçük parçalarının çerçeveyl tümüyle
doldurduğu çekimler. Öııneğıin bir el,in, bkgözün ya da blr tabancanın

görüldüğü çıe1kiml,e'r. Bu çeikiml'erin dramatiik vurıgulamalıarda özel bir
yeri bulonur. Diğer blr söyleylşle, filmin geliş'imi aynı zamanda öğ

retlcl, insancıl ve bütünleştlrlol aınıl1amlıaırı ayrıntı çekimlıeırlıe vurgu
larırr,

Bela Balasz, mekanmöteslnde yeralan baş ve ayrıntı çekirnle
rln ahskaoljklara aykın ntte iıi ğ,i üzerinde duraoak, "Yüzünanlatımı,

kendiliğinden tüm ve rahatça anlaşılır bir anlam teşır ve bunu içeren
bir baş çekimi elde varken zaman ve mekan içinde, artık onu gözönüne
getirmekten başka bir şeyıe gerebinlm yoktur" demektedir (Akt.
Onaranl.
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Çe:kimle,rin uyumlaştmlması YOllUyııa tema, ilikıin tüm 'gen1işliğ,iyl'e

beürtllmtşken, çektmlerlrı ibiırlbiri ardı sıra gelmesine karşı g!el'en biır

dizi değiş,im Içlnde g:ittıi1k!çegelişmekt'ediırve yertne oturmaktadır. Bu
değ,işim bir çekimden diğ,erineg'eçi'ş, öylesine geI.iştirilmeHdir ki,
uyarıdm lmak istenen duygu doğal 've rehatlık vermeli, göııüntüler,in

kopukluğu gıöze çarpmemalıdır. Bu da uyuşum te1kniğine bağlıdır (").

Güncel yaşamın blr sahnest, yönetmensn yorumuna, estetlkqö
rüşüne ve yapıama 'gör'e, çok çeşiHi ölçeklerde uyurnkı kı lınablllr. Bu
durumunda sinema, "anlamlı görüntülerin birbiri ardından gelmesidir"
görüşünü güçlendkir (Onaran). Bu yöntem, bir filme, vurgulanmak is
tenen durumların önemini s'ağlar. Çünkü ibeHrI.i ıbiır noktayı ortaya
koyma, bu noktanın yoğunluğunu ortayaçrkarır.

Serıaryoya çekim ölçeklerı yazılırken, bunlar rastçele değil, aşa

ğıda sıralanenemaçlargö~önünealınıar,a1kyapılır.

-Konuyu eçık- seçik göstermek

Uzak çekimler ya da 'genel çekimler olmadan, Izleyicl olayın geç
tiği yer ve yer içinde kişHerin ık!onumları, durumları konusunda bilgi
sahlb! olamaz. izleyici ne olup bittiğ'İ'ni, net bir biçimde görmek ister.
Uzak ya da genel çeklmlerle izleyici zaman zaman aydınla,tılmalıdır.

Glrtş/çıkrşlar, temel devlnlmler uzak ya da genel çektmlere geçmek
için ,iyi bir nedendir.

Her yeni k!işinin verilişinde 'izIey,ici lçqüdüsel olarak onu görmek,
tanımak Ister. Bu içgüdlÜyü ,g'ide'rme1k y1a da izl,eyiciniını bir süredir gör
mediği eski bir k!işiy'i yine 'g'Öl"üındıüğünde, o ıkişiyi emmeatmak için
ya dıa konuşana olablldiğlnce çabuk yakın çekim yazrlrnahdrr. Bu uzak
/genel çekimde tanıtamama ya da tanmmama tehlikesini ortadaını kal
dırmak için gerekl'idir.

Y'a!kıınç'eikiml'erin 'etki's,i, uzak ya da genel çıeik,imlıere oranla daha
fazladır, Ama yaıkın çekimlerin peşpeşeçok Ikullanılmasırıahatsız

edici ve yorucudur. izl'ey'İcinin gıözü zaman zaman değ,iş1iklik ve uzak
Jgenel bi'r çekkule dlrılenmek ister. Uzak/genel bk çekimin 'ardından

qelen yakın çeikim dahaetklleylcl olur.

(*) Uyuşum: {ıkıl oelçlm omsmdo devlın::lm. anlam, aydınl,atmo, mekan / delkor, do
notım, ovun belkımından oykırıhk olmama durumu. Ik,i c'ekimi1n, irzl'ey'liclde,
Ibi'rbiriniın tcmcmlcvıcrsı olduğu duygusunu uvcndırcn özellik. çeık'lınde eksolk
Ibırakılan ya da elçs'lıkUğ,j kurguda ortaya erkan ve uvuşumu sağlamaya gerekli
,oelçimler. Bu çekimler sonradan yapılır ve bağlayıcı çekım adını alır.
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Aynı kişi çok uzakçeklrnden, ço:k yıaklıJli çeıldmegeçHel"e1k qös
terıilmemeli, böyle bir geçiş.in yaratacağı etki çok çirıkin.dir ve yakın

çeklrnde kiş:iizleyic'inin üzerıne atlıyer imajı oluşıır. Eğeır çarpıcı

özel blr etkielde edilmek ıistenmiyorsıa, iıki çekim arasma orta bü
yüklükte ıblrçekim yazrltr ya da oyuncu kameraya doğru devlndlrtllr.
Aynı biçimde" özel bir etki elde etmek lsteomlyorsa, çok yakın çe
kimden çok uzak blr çeıl<ıime geçmek de yanlıştır. 'jiki 'çekim arasına

orta büyüklükte bir ç:eıkim y:azılmalıdır.

- Olumlu bir görüntü düzenlemesi elde ederek, dramatik etki
yaratmak

Konuyu açık - seçlk glöste,l"en açılar. çekim ölçekleri 'kullanılaırak,

görüntünün düzenlemestyle, drarnatiketkl sağlarur, beğıeni oranı daha
dıa çoğaaılahilir.

Yersiz kullanılan aolemsız film hlleleolvkarnera devlrılmlerl. ge
çlşler, yakın ya da uzak çekimler Izleylclnln kafasını bulandemektan
öteye bir .lşe yaramaz. Ama konu net ve açık - seçik daha önce veril
mişse, sayılao görüntü özelllklerl drematlk et!kiy'i güçlendirıir, bunu da
unutmarnek g'e're:kir.

Kamera merceğinin yapısı nedeniyle elrıernacınen görün:tü düzen
leme alanı tıpkı çerçevelernede olduğu gibi slmrlıdl'r.Kamera merce
ği de ıinsan gözü gibi ancak beHrli derıinIiık içindeki varlıkları aynı

seçiclllkte gıö'rebHir; bunun dışmdaktler bUlıamktır. Ancak varlıktan

uzeklaşıldrkça, varlığın önünde vıe ardında seçlk qörünme derinliği de
büyür. Filmin iki boyutlu olan yüzeyinde üç boyutluluk duygusunu en
iyi verebilen işlem deelnlernesloe g,örünibüdıür. Derinleme 'gıörüntünün

sıağladığ·ı özellıkler şöyle eıralarur:

-iDerinl,emesiıne görüntü, gıö'rüş alanını derlnlernesine genişl'etir.

Öndeıki oyuncuyle en dlpt'ek,i oyuncu ve mekan arasındaki ilişki ayınıı

seçlkükte rkes,iks,iz olarak verilk Bu kesiksizlıj1k, oyuncuya daha rahat
bir oyun verme ol,anağı ,sıağlaır; evren dahaekslkslz, daha tüm olacek
yansıtılır. Kamera devtnlmlertnderrçok ıkişilerin, varlrklann devlrilml
önem kaz8Iniır.

-Oerinlıemesine görüntüdıe, kamera 'evreni keslntlalz yanarttıörn

dan, zaman ve mekan, qerçek zaman ve gerçek mekan olarak kulla
rulır' (Onaran).
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Senaryoda kamera açılarının yazılmasında dikkat edilecek özel
likler:

• Üstten Görüş

~ame'ra az ya da çok yüks'ekten birgörüş noktasından merceqı

aşağıya doğrueğilmiş otarak çahştmldıqmde üstten görüş (aşağı

eğik açı) adı verıil·en açı oluşur. .sk kişinin önüne, blr pencereden,
yüksek bir yerdenaşağı'ya bakmesı durumunda bu açı kuii aını i ır. Bu
durumda kamera o işi yapan ıkişinin yerine g'eçmiştk. Üstten görüş'ün

psikoloJi,k bir özelliği bulunur: Herhangi bir şeye buaçıdan bakıldı

ğında, o herhangi şeyolduğundan küçük gö'rünıür. Ostten görüş böy
lece ezHmişl1iği, yıenilg:iyi, küçük düşmeyl anlatmakta kullanılır.

• Alttan Görüş

Üstten gö'rüşün tam tersi, kemerarım alçak blr noktadan rnerce
ğin yukanya doğru kaldırılrruş olaırak çalıştırılmasıyla alttan görüş

elde edilıir. Bir kişinin yüks.ekl'ere ba1kması,alt kattaki blr kişinin mer
dlvenlrı üst bölümüne bakması alttan görüş (yukarı eğik açı) örnekle
ridir. Alttangörüş açısından izlenen nesneler, olduğundan büyük,
uzun ve görkemli görülür. mr kameranrn merceğl yere yaklaştıkça,

diğer bir söyleytşle, alttan görüş rıoktasma Indikçe, ufukçizgisi de
alçalır. 'Buna bağlı olarak derinlik duygusuna yol açan 'gö'rünüş de
azalır. Karnera yükseldskçe, üstten görüş noktası oluştııkça. ufuk çiz
gisıi de yükselir, buna bağlı olarak derlnllk duygusuna yol eçan qörü
nıüş de artar.

• Yatık Çerçeveleme

Kamera, opttkeksent üzerindesağaya da sola eğ lllrse, gürüntü,
çerçevenjm dikey kenarınagöre sola ya dıa sağaeğik olarakqörülür
ve ortaya yatık çekim çıkar. Yatık çerçeveleme, en çok herhang,j bir
kişinin psjkolol]k bakımdan bık denıg,esizlıiık içinde bulundeğunu gös
termekte kullamlır. Yatık çerçeveleme bu nedenle yıa kişiningörünü

mü olarak ya da :kiş.inin gözünden karşısmdeklnl durumu verır.

o Başaşağı Çekim

Bk kamera başaşağı duruma getirilerek çekim yapıbrsa, görüntü
deki herşeylrı başaşağı 'görüldüğiÜ başaşağı çekim ortaya çıkar, Bu
çeklmde yine kışllerden birinin gözüyle görüntünün alışılmamış 'bir
açıdan verllrnesl amacı güdülıür.
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• Öznel ve Nesnel Görüş

Karnera herhangi bir g;örüntüyıü f.iIımdıekikiişHıerden bkiniın gö
züyle gö'rıüyorsa, bu öznelgörüşün oluşturduğu çeklme öznel çekim
denillr, Herhangi bir olayın belü bir kişinin görüşüyle anlanlmesmda
kullenıhr. Nesnel görüş'te karnera, olayı tarafsız bir tanık .gıiibi arıiatrlır.

Çekim Senaryosunun Biçimi

iB.içims.el özelliği oları çeklm eenaryosunda, en yerleşmiş biçim
olarak, !kağıdın sol yanına g-örünl<üle'r, sıağ yanınaise konuşmalar ve
sesler yazılır.

Sayfanın sol yanında yer alan görüntü bölümü aıkıcı bir. filmin
ya da televizyon ıizlencesi yapı I,ahi Imesi lçln yönetmenın bilmesi ge
raken tüm bllqllerl kapsar. Bu bilgiler çeklrnde görevl·i olan, kamera
man, sesçi, teknik yönetmen ve diğ'erlerinin çekim sırasında yapa
cakları her şeyltçerlr.

ister sinema, tster televizyon 'çek1im senaryosuna bakıldığında

önce klrn! yatay çlzqller dikkati çeker. Bu çizg.jJ·erin üstünde sırayla

bir rakam, kimi yer adları yerehr. Bunlar HgHi olduklan çekiimlerle
ilgHi derll toplu özet bilgileri verirler, Özellekle yapım aşamasında

hazırlanacak çalışma proqrarru için bu bilgiler büyük kolaybk sağlar.

Çekim Çekimin
No Yapılacağı yer

Çekimin
Ge,rçekleştirileceği yer

Çekim
Zamanı

ı. DıŞ/iç ıBıAHÇEIODA GÜN/GECE
_.~_...__ •._..._...__.•. . ....__ .'" _.~M " ... ._._.. ,..._. ...._._ .. _,. __ ."".. , .__... . ... ".... ... ...__

SAHNEDE BULUNAN OYUNCULARıN ADLARı

(GÖRÜNTO) (SES • SÖZ)
'Görüntü Ölçeğ'i

Çekim senaryosunun gÖ'rüntül'er.inin
yazıldığı sütundıa şu bllqller yer alır:

-Sahne ve Çekim numarası,

Burakemlar ftlmin kaçıncı sahnesi
ve o sahnenin kaçıncı çekimi
olduğunu gösterir. Hem
sinemadıa, hem de televlzyonda
çek.Im senaryosu en ~üçük birim
olan çektmlere ayrıldığından,

• ~ONUŞMALAR,

• DOGAL SESLER,

• MÜZiK/SES EFEKTlERi,
•;J<jONUŞPJN KişiNiN

iç DEViNiMI (AYRAÇ
,iıçiNDE YAZılıR)
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çekimler her jlkl senaryoda da
(1 l'den başiaryarak nurnaralarur.
Çekıim numarası yapıtın süresince
sürdürül'Ür.

- Çekimin yapılacağı mekan

(DIŞ ya da iç)
- Çekimin gerçe,kleştirileceği yer

(ODA, BAHÇE, KAHVıEHAiNlE, OKUL)

- Çekim Zamanı

WÜNDÜZ ya da GECE)
(Özel bir zaman isterı lyorsa,
örneğ'ln GÜN DOÖUŞU y,a da
GÜN ;SATıMI ... aynca yazihr.l

- Çekim Ölçekleri

(UZAK, YAKIN, <DiZ, BiEL, GÖGÜS ... )

- Kameranın Görüş Açısı

(ALT AÇı, ÜST AÇL. yazıbr.

GÖZDÜZEY,i'NDEN yapılacak

çeklrnler yazılmaz.)

-,Kamera Devinimleri

(SAÖA/SOLA, YUKARI/AŞAGI]

- Oyuncu ve Konu Devinimleri

Stüdyo çekim] yoğun, birden fazla elektronik kemeranın aynı anda
kullanıldığı televizyon Izlencesi çekim eeneryosu:

Çekim No Kamera No
ve Pozisyonları

KAM 2
tA.

Ç'EıKiM ÖLQEG1i
- Çekim Numarası

- Çekim Ölçekleri
-Çekimde kullanılacak kamera, bu
kameraların alacağı görüntüler ve
görüntülere ilişkin bilgiler, çekim
anında kamera devinimleri
(pozisyonlar)
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GÜNLOKANTA

- Çekim anındaki geçışler

(I<ESME dışındaki tüm geçişler

yazılır)

ıBunlıa,rdan başka sahne, ayrım, bölümlerln blrbir:ine nasıl geç,He
ceğ'i dege'r'e1k/,j yerlerde bellrtlllr. Yalnız KESME Ile geçışler belirtilmez.

liüm bunlar oldukça ıkarmaşık ,gıörıülmektedir ama birörnek se
naryada oldukça düzenli olduğunu ,göstermekte yarıa,r var. Aşağıdaki

örnek, LuigiBartolini'ninromanındanyolaçrktlarak Cesare Zavattlnl,
V.ittorio De Sloa, Oreste Blancolt, Suso Aoecchi D'amico, Adolf
Ufranci, Ghererardo Gherıa·rdi, Gererdo Guerrieri tarafından senaryo
laştırrlan Blslklet Hırsızları {Ladıri di 'Bic,i'Cfette)'den aktanlrmşnr.

Çekim
No
32. Le.

iDOGAL SEıSLER + MÜZIK

RlCcl, BRUNO, MüzISYENLER, GARSONLAR, MÜŞTERılLER.. ......_--_.-
ıGENEL e. ıDOGAL SESLER +
Salonun giriş kapısı. MOziıK KARIŞIK DUYULUR...
IKapının yanında :kücük bır set üstünde
üc calgıcı. (Keman. ıBıasGUar ve GHar)
BI'rkac rnüşterl.

Kapı acılır Rlccl ıile oğlu 'Bruno
görünür. Ricci lokcntcnm
"kibarlığından" şaşırmışgitbld1ir.

!(Eğer izleyen çekim, bir önceki çekimin devamı Ise ve aynı yer
de ıgıeçiyorsa, yer ve zaman açıklemalan yınelenrnez.)

33. GENEL e.

Rlccl'nln gözüyle lokantanın

KARŞI AÇıDAN ÇEKiMI.
Masalarda müşteriler..
,Gidip gel'en garsonlar...

{Eğ,er değ'lş,ık birgeç,iş lstenmlyorse, olağan olarak, bır çekim
diğerine KESME Ile bağlanır. Bu durum senaryoda belirtilmez. Eğer

blr ZiNOiHlEMlEisteniyorsa bu ıik,i çekim arasında bellrtlllr.)

34. BOY e.

Kapı. Rılccl duraksar ve kendine DOGAL SEıSlEıR + MOziK
bakan Bruno'ya bır göz atar.
Sonra karar verir ve Bruno'yu
salonun ortasına doğru sürükler.
eEVRINME: Kameranın önünden geclp
bır mcsovc ,karşı Iı'kl i oturmaya gılderler.

ZINCIRLEME.
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35. GEN,EL c,
Servi,s yapaın bir garson ...

ZINCIRLEME.

36. BOV e.
Riccl şapkasını, Bruno boyun
etkısım crkcrır.

'Gerek sinema ve gereık te}eIVlizyon lzlencesl seneryolannda sağ

sütuna. numaralanrmş çelJ<ıiml'erin her biırinin karşıama g'elecek blçlm
de konuşmaler. çeş.itli sesler, müzikl,e Hgilıi açrklamalar yazılır.

~imi senaryolarda, sözelenlatrmm bulunduğu sağ sütun dışında

bir başka sütun dahaaçılarsk doğal sesler, ses efektler] ve müzlkle
ilgi-\:j bilgiler yazılır.

Görsel anlatımı," yazıldığı sol sütun ne sözel anlatimm yazıldığı

sıağ sütun blrblrlne uyumlu ve Hişkili olarak yazl'lmalıdıı1r. Qün'~ü böyle
yapılmazsa, çekim seneryosu daha önce açıklsrıen yararlermı yerine
g,etkmede zorlamr.

38. eööüs c.
Sessiz, mutlu ve gurur Icindekıl Bruno.

39. DIz c.
fUccıi olon dışındo1k;j garaono ,işaret eder.

RlcCı :
Hey ... Gaıraon ...

40. GENEL c,
Lokanta.
Blrgarso,n onloro doğru döner, uzaktan
hoşgörüyle süzer ve arkodaş.lcmndan

birine seslenerek başıka ibj,r masal/o
hızmete devam eder.

GARSON:

Arrigo, oradaıkı beyl duydun..

BIr Garson bıze doğru gelIr. Masada
oturan Ricai He Bruno'vu ve oy<ııkto.

ka-rşı la rında, masayı temizleyen
Gorsonu cercevelemek ıcrn

HAFilF GERIVE KAVDIRMA VE çEVRliNME.

GARSON (ARRIGO):
(Rıjccl'ye) Yarım Iiitre ml?

Rlccl:
Hayır, bır litre ve i,kıl pizza
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Seneryo yazımıındaç'ei!Gime ıUıişıkin tüm bHıgHer y,a büyük harf ya
zılır y,a da altı 'çiz'i,j,j,r. Böylece bu bngHer, oyuncunun devlrılrn, konuş

ma ya daanlatım giib'i eçıklemalarmdan ıkolayca ayırtedUk.

Senaryo yukandaki örneıkte:ki giibi, bi'çimini aldıktan sonra bile
kesfn elerak bitmiş değHdir. Yönetrnen lsterse, yazarla bir uyuşuma

vardıktan sonra seneryodskt ,kimi yerleri değ,jş1ıi'rebHir ya da kimi
yerlert fazl'a,gereikslz bulupçıkereblltr.

Sonuç

Buraya dek yazılan açı'klamala,r özetlentrse, kl,asıiık yönteme göre,
senaryo yazılmaya başlamadan önce bir tema saptarur, temaya uy
gun koruı seçlllr. Sorıra bu konu slnemava/televlzyona uygun kısa

öykü blçlrnlnde yazılır lözeteesynopslal. Bu öykü yaprmcı/yönetmerı

ya da kurum gör:e~lıisıi tarafından beğeııilirse yeniden el,e elmarak
geliştirilir (gelişNrim=t,reatment). Ve ortaya 40 sayfadan başlayarak

100 sayfaya dek vaıraıbnen oldukça ayrıntılı yeni bi,r metin çıkar. Bu
temel bir metlndlr, Bu metin üzerınde öyküdeki boşluklar, yanlışlrk

lar, gerekenı il'iş'!Gıı.eır'in istenHdiği gibi net ve açjk olmadığı saptanmış

olabilir. Çalışma sırasında bu a:ksaklııklar giderilir, fazlalıiklar budarıır,

açık ve belkgin olmayan amaca ayıkırı bölümler/sahnele'r/kişiler be
I'irgin duruma 'g'etkilir.

Özcesl, klas,iık yöntem aynı öyküyü iıki/üç kez eldenjıeçlrmeyl

gerekti rdiğ-inden, bu yöntemle hazırlanan senaryolarm hata oranı azal
makta, öte yandan herelealışta öykü daha da gelişmektedir.
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