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ÖNSÖZ

Günümüzde sinema, yüksek öğretim lcurumlarının iki önemli işlevine, öğ
retim ve araştırmaya yardımcı olmaktır. Pek çok ülkede, öğretim ve araştırma
filmlerini derleyen ya da üreten merkezler kurulmuştur. Örneğin Merkezi Paris'te bulunan «Uluslararası Bilimsel Sinema Derneği» A. l. C. S. Association
lnternationale du Cinema Scientifique; Almanya' da «Bilimsel Sinema Enstitüsü» IWF, lnstitut für den Wissenschaftlichen Film; ltalya'da «lnter Scientia»
v.b. Hatta, televizyonlarda gerçek anlamda öğretim filmleri için özel izlenceler
vardır. Kamera gözünün, tüm hareketleri ardarda tüm evreleri ile tesbit etme
olanağından ve mikroskopla eşleşebilmesinde;ı yararlanarak bütün bilim dalların
da önemli belgeler hazırlanmaktadır.
Aşağıdaki çeviride sık sık sözü geçen EC (Encyclopaedia Cinematographica 1952 de Almanya'da Göttingen'de kurulmuştur. Ve bir bilimsel film kolleksiyonu niteliğindedir. Çeşitli ülkelerin bilim adamları ve 'araştırıcıların hazırladığı filmleri derlediği gibi dünyanın bir çok ülkesinde de bu Ansiklopedinin tam ya da bölümsel arşivleri vardır. lstanbul Üniversitesi Film M erkezi' de
bu Ansiklopedinin 300 filmlik bir film arşivine ve 2500 ii geçen yayınına sahiptir. Bu film arşivi ve yayını, Merkezimiz tarafından Türkiye' deki yüksek öğretim
kurumlarının hizmetine sunulmuştur.

Çeviride, Bilimsel Filmler Enstitüsü IWF kurucusu Prof. G. Wolf Bilimsel
ilkelerini teknik özellikleri dikkate alarak belirtmektedir. Ayrıca yazıda
sinemanın zaman, hız, ora1\tı, ölçüleme gibi belli başlı ögelerinin bir analizi yapılmıştır. Bu bakımdan yazının sadece Bilimsel film alanında değil daha geniş
bir kütleye seslenen ve Türkiye'de Belgesel adı verilen film türü ile uğraşanlar
için de yararlı olacağını düşüniiyoruz.
sinemanın

Aziz Albek

BİLİMSEL FİLMİN GERÇEGE UYGUNLUGU

Bilimsel filmin gerçeğe uygunluğu biraz zor bir konudur. Bu nedenle
önce, insanın etrafını çevreleyen gerçekler (yani insanın çevresi) hakkında
ne gibi tasarımları olduğu ve sonra da bilimsel bir filmin bu tasarımlardan
hangilerine aracılık edebileceğini ve bu iki olgunun hangi noktalarda farklı
laştıkları üzerinde durmak istiyoruz.
Kuşkusuz

insan çevresinin ancak küçük bir bölümünü algılayabilir. Algılama işlevimiz için öncelikle duyu organlarımızdan ve bunların yanında
belki, henüz hakkında çok şey bilmediğimiz duyu ötesi süreçlerden yararlanırız. Duyu organları yoluyla algılama konusunda bildiğimiz, Çevremizdeki
gerçekleri aynı anda değişik birkaç duyu organı ile algıladığımızdır. Bu organlar sınırlı yeterliliktedir. Görsel duyu, yani göz, diğerlerine yeğlenen bir
organ sayılır. İnsana kıyasla köpekler daha iyi koku alırlar, bazı kuşlar ise
daha iyi görürler.
Bilim, duyusal algılamamızın sonuçlarını ileriye dönük çalışmalarında
olarak kullanır. Kendine özgü mantıksal yöntemiyle bilim,
duyusal algılamayı aşan bilginin kaynağına ulaşır. Başka bir deyişle gerçek,
önce insan algılarının süzgecinden geçmekte daha sonra bilim tarafından
mantıksal bir biçimde işlenmektedir.

başlangıç noktası

İnsanoğlu etrafını çevreleyen gerçeklerin algılanmasında seçici bir alıcı
durumundadır. Bazı alanları algılar, diğer bazıları
ladıkları

onun için gerçektir.

Algılamadıkları

ise ona kapalı kalır. Algı
ise onun için mevcut değildir.

İnsanoğlu ile karşılaştırıldığında film daha seçicidir, daha çok uzmanlaşmıştır. Yeğlediği

tek duyu görsel olandır, buna zaman zaman ses duyusu
da eklenir. Öte yandan film, görsel alanda insanlara kapalı olan bazı olanaklara sahiptir. Bunlar hızlandırılmış veya yavaşlatılmış hareket (zaman unsurunun değiştirilmesi) ve hareketlerin sabitleştirilerek tekrarlanabilmesi olanağıdır (reprodüksiyon).
Bilimsel filmin gerçeğe uygunluğunun tartışılmasında gerçeğin film yolu
ile bilimsel gözlemciye iletebileceği tüm değişikliklerin göz önüne alınması
gerekmektedir.
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, Etki kabul etmeyen kameranın nesnelliğinden sık sık söz ederiz. Kamera, birçok yaratıcı tarafından fotoğrafta ve filmde kullanılır. Buna karşılık son yılların en tanınmış film bilimcilerinden Macar Balazs (1), «objektiften daha sübje,ktif hirşey olamıyacağınrn belirtir. Bu çelişki neden ileri
gelmektedir? Film hareket eden bir resimdir ve hu hareketli resim çift tabiata sahiptir. Bilimsel kullanım için kendisinden resim olarak yararlanılır.
Bu görüntünün bilimsel kullanımıdır. Ancak aynı resim, filmin resim dilinde
anlamlı bir görüntüsü olarak da anlaşılabilir. Bu da görüntünün oyun, belgesel, kültür filmindeki kullanımıdır. Filme özgü resim dilini hepimiz biliriz.
Yağmur ve rüzgar altında düşen yaprakları gösteren film sahnesinin anlamı
sonbahardır. Çi:;:ek açmış ağaçları ve dalları gösteren film sahnesi ise ilkbahar
anlamına gelir. Gülen bir genç kızın yüzünün üzerine çiçek açmış bir dal
konarak elde edilen çift görüntü, tazelik ve gençliği anlatır. İnsanların ilkbaharı. Resim dilini anlamaya oyun filminden dolayı çocukluğumuzdan beri
alışmışızdır. Yani algılamamızın hiçimi çok önceden saptanmıştır.
Belgesel film sadece resmi göstermek ister. Ancak hareketli resmin çift
bizim bilinçsiz olarak film dilinin vurgularını da algılamamıza
yol açar.

taraflı tabiatı

a) Film dili

Film belgelemesi sırasında dikkat edilecek husus «film dilinin» ögelerinin bilimsel bir probleme uygun olarak kullanılmasıdır. Resim ayarı, kamera
yönetimi, kesim, diyafram film anlatımının araçlarıdır. Genel çekim tüm
görüntüyü verir; omuz çekimi izleyici ile birlikte ayrıntıya iner; çevrinme
filme alınacak görüntünün düzenleniş biçimini, fazla ışıklandırma düşünsel
bağlantıları; aydınlatma ve karartma yeni hölüınleri, ara başlıklar yeni konuları belirler. Bu anlatım elemanları yıllar boyu oyun filminde geliştirilmiş
ve sınanmıştır. En öneınli yapısal öge sayılan sahne, sıralanmasında ve sahne
değişikliğinde kesinlikle insan gözünün görmesini taklit eder.
İnsanın görme işlemi hem fizyolojik hem de psişik bir süreç olup, 1Jildiğimiz

gibi bazı öznel ögeler de içerir. Aynı durum film çekiınleri için de
geçerlidir. Özellikle insanların çekiınlerinde hu tip etkiler belirgin olur. Kameranın durduğu noktanın yüksekliğinde yapılan değişiklikler ile, çekimi ya-

peşte

(1) Balazs, Bela, (1884- 1949). Macar sinema teorisyeni ve film
Film Bilimleri Enstitüsü'nün Başkanı.

yapımcısı

Buda-
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pılan kimşe hakkında farklı

izlenimler yaratılabilir. Kamera göz hizasının
o zaman kişi ufak ve önems~z gibi gözükür, kamera göz
hizasının altı~da ise, çekimi yapılan kişi iri ve olduğmıdan daha önemli biri
gibi gözükür. Burada doğru olan kamera pozisyonu göz hizasının yüksekliğidir. Bir insaıiı,n yukarıdan aşağıya çevrinmeli çekimi, kişi için küçültücü
bir izlenim uyandırırken, aşağıdan yukarıya doğru yapılan çevrinmeli çekimler tam ters tepki olan korku ve hayranlık uyandırırlar (Michaelis).

üstünden

bakıyorsa

Sahne ışıklandırmasının önemini tiyatroda~ bilmekteyiz. Aydınlık bir
sahne şen ve ferah bir ortam izlenimi uyandırırken, karanlık bir sahne ·tehlike ve korku çağrışımları verir. Bunlar film için de tümüyle geçerlidir.
Filme alınan olaya katılan bir kişinin omuzları üzerinden, uygun bir
kamera durumunda yapılan çekim, izleyicinin olayı bu kişinin gözleri ile
görmesini sağlar (Öznel resim açısı). Aynı işlem karşıdaki oyuncu için de uygulanabilir ve izleyici böylece bir tartışmanın duygusal yorumlarına katıl
mış olur.
Çoğunlukla oyun :(ilmi, dikkate yön veren bir düzenleme ile, izleyicinin
filmdeki olayı k endine göre yorumlamasına ve tamamlamasına olanak sağ
lar. Burada oyun filminin k~ndine has bir çekiciliği vardır . Bilimsel belge filmi çift anlama tahammül edemez. Belge - film ne olaya bir anlam verebilir, n e de kişis el bir eklemeye izin verir.

Film dilinin hareketli resimlerden ötürü öncelikle duygusal ve böylece
bilimsel iletişim için daha az uygun olduğunu belirtmeliyiz. Bu nokta ayrıca
bazı bilim adamlarının, bu ilişkileri bütün açıklığı ile bilem emelerinden dolayı , bilimsel filmlere olan çekingenliklerinin de nedenidir.
Şu halde sorun, filmin görsel araçlarını bilime uygun hale getirmektir.
Bilim dilinin günlük konuş ma dil.inden farklı olması gibi, filmin yapı elemanlarının bu görev için özel olarak kullanılmasıyla bu sorun çözümlenebilir. Örneğin sesin kullanımı açısından «uyum» için müzikten yararlanmak
doğru olmayacaktır. Encyclopaedia Cinematographica filmi (senkron alınmış )
sesi, yalnız resimdeki olayın ayrılmaz bir parçası olması halinde kullanır.
Bu nedenle belirli bir yoruma yönlendirebilecek vurguları önlemek için, sesli
açıklamalardan da kaçınılır. Ayrıca sahnelerin sayısı duygusal etkilemeyi
amaçlayan filmlerdeki gibi elden geldiğince çok değil, tersine elden geldiğince az olmalıdır. Bunun anlamı sahnelerin uzun olması gerektiğidir. Öznel
görüş açılarından kaçınılmalı, zamanlama bilimsel bir gözlemi.ıi karakterine
uygun olmalıdır.
'
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Konuya uyan bir adlandırma ile yapı sadece düzenlenmiş olmakla kalmaz, film ayrıca somut şartlara uyarlanmış, «rasyonalize edilmiş», olur. Filmin duygusal yanı ortad.an kaldırılmamalı, ancak kontrol altına alınmalı
dır. Sahnelerin uzunluğunun yanında, kesimde bunların birbirlerine birleşti
rilme biçimi de özenle düşünülmelidir. Bu konuda bilimsel bir konuşmada
veya yayında gösterilen bütün özen aynen uygulanmalıdır.
Şimdi çok yönlü olan gerçeğe uygunluk sorununa pratikten
ne gibi ögelerin etken olabileceklerini görmeye çalışalım.
T•kııik

Görüntü

aşama

Keeim
'~ azıl~ma

~~Çekim

l_T-~~Çek.imin
tekniği

Çekim
hazırlığı

Şekil

: 1 Filmin

Zaman

dejtişimi

1

1

1

1

1

1

__!
1

1

1

yaklaşarak

- 1- 1

Perdede

Gösterim~

filmi
•eVTetme

-G~@--:;p

1
1

yapım safhalarında gerçeğe uygunluğun etkilenebileceği aşamalar.

Yukarıdaki şekilden anlaşılacağı gibi burada şu etkenler vardır : Nesne,
çekim, teknik aşamayı oluşturan yıkama ve kopya, kesim ve yazılama, zaman dönüşümü, gösterim ve filmin perdede izlenmesi :

Bu etkenleri tek tek inceleyerek bunların nerelerde gerçeğe uygunluk
sorununa etki veya kısıtlama yapabileceğini ortaya çıkarıp, konuyu örneklerle açıklamak istiyoruz. Örnekler sadece belgesel film alanından alınma
mış olup, başka film alanlarından da kaynaklanmaktadırlar. Etkenlerin seçiminde sorunların mümkün olduğu kadar etraflı açıklanabilmesine özen
gösterilmiştir.

b) Nesne
Çekimi

yapılacak

etkilenebileceği

hareketler genelde ikiye
durumlar ile böyle bir etkinin

ayrılır:

Nesnenin çekimden
durumlar. Bu

beklenmediği

9

sonuncular çoğunlukla daha yüksek bir gerçeğe uygunluk oram ile, öncekiler ise teknik açıdan daha iyi ve içerik olarl\k daha anlamlı hareketler olarak
karşımıza çıkarlar,

Çekiıni yapılacak nesne çekime bağlı olarak dış etkenlerle değiştirile- ·
bilir. Belgele:m,e konusu olan maddeler, ınikro - canl~lar, bitkiler, hayvan ve
insanlar gibi nesneler çekim koşullarına karşı değişik .biÇimlerde duyarlılık
gösterirler. Bu koşullar arasında Özellikle ışık ve ısı sayılabilir. Söz konusu
olan insan ise o zaman psişik bir etkileme uygulanabilir. Fotoğrafımızın çekileceği zaman daha başka türlü hareket ettiğiınizi biliyoruz.
Aşağı~a

nesnenin etkilenmesi. olasılıklarına

bazı

örnekler verilecektir.

Çekim ışıklandırması ile etkileme : Organizmaların ·ve hücre kültürlerimn mikrosinema çekimlerinde nesneler geneUikle denetilmesi güç ışık etkileri altında kalırlar. Nesnelerin küçüklüğü ve bazen çok hızlı hareketleri,
Işık yoğunlaşmasına ihtiyaç gösterir. Gerek ışığın spektral ayrışmasından doğan yoğunlqk, gerekse ~şıklahdırmamn türü (aralıklı veya sürekli) burada rol
·oynar. Bu nedenle hücrelerde ışığın yarattığı değişiklikler sistemli bir biçimde in,celenm~li ve filmin gerçeğe uygunluğu kontrol deneyleri ile ~ıp.an:ın.alıdır.
Sabitleştirmek

için narkoz ile .etkileme : ~ir semenderin embriyona} geilk gelişme dönemlerinde nesneyi etkilemeye gerek kalmadan çekim yapılabilmekteydi. Çünkü gelişmenin belirli bir aşamasına kadar cenin hareketsiz durmaktaydı. Bunu izleyen gelişme dönemi ceninin bağımsız hareketleri ile belirlenir. Hareketler bu kez bazı eczaların kullanılması .
ile önlewniştir. · Cenin uyuşturulmuş ve dolayısıyla sakin ve hareketsiz bir şe
kilde kalmıştır. Böylece çekim başarılmış, ancak gerçeğe uygunluk oram
lişmesinin çekiıninde,

zedelenıniştir.

Nesnenin türünden dolayı kısıtlanan belgeleme : . Metallerin çok önemli
olan değişim . görüntüleri içinde sadece yüzeyde oluşan değişiklikler filmle
saptanabilir. Bu tür çekimler, konunun ' tümüyle anlaşılmasım sağlamaktan
çok uzaktır. Öte yandan haklı oİarak bu yüzeysel değişimlerin teknik bilimlerin pratik uygulamaları için önemli olduğuna işaret edilmektedir. Burada
verilecek olan karar,. nesnenin kendinden doğan böyle bir sımrlamada, ·belgelemenin bir anlamımn olup olmadığıdır.
Çekim koşullarından doğan etkileme : Etnografik belgeleme çekimlerinin yapıldığı (dokuma, çıkrıkla çalışma,'keten hasl;ldı v.s.) Güney Tirol vadi-
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sonra çanının çalması ile oldukları yerde dualarını
okumaları hala adettendir. Dokuma ile ilgili bir film.in çekimi sırasında (E 794)
çekim ·grubu, köylünün adet edindiği biçimde davranacağını ummuştur. Ancak köylü dua etmemiştir. Anlaşılan çevresindeki değişiklikten, film aletlerinden ve çekimin genel koşullarından etkilenmişt~r.
lerinde

insanların öğleden

c) Çekim

Çekim burada 2 açıdan ele alınacaktır : Çekim.in tekniği, yani temel
olan teknik, fiziksel ilkeler ve çekim.in hazırlıgı. Hazırlık olarak çekimin, planlanması ve organizasyonu için aİınan bütün önlemleri kastetmekteyiz. Bunlar arasında bütün olayların mantıklı olarak. sahnelere bölünmesi, çekime uygun parçaların seçilmesi, sahnelerin şe.kli, çekimin uzunluğu ve diğerleri sıralanabilir.
·

Çekim

tekniği

Her çekim.in değerlendirilmesinde tekniğin zorunlu kıldığı sınırlamaların
göz önüne alınması gereklidir. Çekimler daima tek bir aşamanın çekimidirler. Normal çekim süresi (frekansı) saniyenin yirmidörtte birini kapsar. İki
çekim arasında film.in iletilmesini sağlayan karanlık süre geçer. Hızlandırıl
mış ' harcketli çekiınlerde bu ~ralar uzunca olabilirler. Eksik olan hareket aşa
malanndan ötürü ortaya çıkan hata olasılıkları yavaşlatılmış hareketle azalır ve hızlaıidırılmış hareketle de artarlar.

İnsan gözü. ile k.ameranın görüş açıları birbirlerinden çok farklıdırlar.
İnsanda yatay olarak 120° olan bu açı, kamerada odak uzaklığına bağlı ola-

rak 37°, 21 ° ve hatta teleobjektiflerde sadece 5 ° olabilir.
Optik hiçim bozuklukları, optik ayarlamadaki hata payları, dışbükey içbükey yönünün görünüşte değişmesinden doğan yanıltıcı (pseudo) stereoskopik etkiler' bizi doğru olmayan sonuçlara ulaştırabili,r. Ayrıca teknik olanakların yanlış kullanımı da hatalı izleniınlere yol açabilir (Çekim frekansı
nın yanlış seçilmesi, kamera pozisyonu, çeşitli optik araçların yanlış k,ullanılması, sesli film alıınlarında mikrofonların hatalı düzenlenmesi v.s.).
Şimdi .

çekimdeki hatalara

Dışbükey

nan

bazı

örnekler verQ'.lek

yararlı olacaktır

:

- içbükey yönün değiştirilmesi : Sol üstten sağ alta doğru uzayönü yerine olağandışı bir ışıklandırma yönü kullanı-

alışılagelmiş ışık
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lan Bacillus circulans (E 183) kolonilerinin hareketleri ve oluşumlarıyla ilgili bir Encyclopaedia Cinematographica filminin bazı bölümlerinde dışbükey içbükey yön tersine dönmüştür. Gerçekte kültür besleme zemininden yüksekte bulunan bakteri kolonileri /bu bölümlerde çukurdıiijmış gibi gözükmektedirler.
Çeşitli odak uzaklıklarının kullanılmasında yanılma olasılıkları : Çok kı
sa odak uzaklıklı objektiflerle yapılmış çekimlerde mekanın derinliği fazla
gibi görünür. Çok uzun odak uzaklıkları 'ile yapılan çekimlerde ise mekanın
derinliği az gibi görünür. Derinlikleri görünürde gerçektekinden daha az veya
daha fazla olan mekartların ölçülmesi, çekim yönünde hareket eden nesnelerin hızları hakkında· yanlış izlenimler uyandırabilir. Birbiri ardına gelen .sahnelerde çeşitli odak uzaklıklarının kullanılınası şaşırtmalara yol açabilir.

Dağ sıçanları (Hamster) üzerine çekilen bilimsel bir filmde, dağ sıçanı

etmemek için değişik odak uzakkapsayan bir degişik odaklı metcek, «vario - optik», kullanılmıştır.
Böylece uzı:ın odak uzaklıklarında köpek ile dağ sıçanının bir kavga durumuna
gelebilmeleri için mekan olarak gerçekte olduğundan çok daha birbirlerine .
yakın olabilmeleri gerektiği izlenimi uyandırılmıştı;r. Hayvanların ~epki uzaklıkları alışılmamış bir p erspektif ile kısalmış gibi gözükmektedir. Burada mekan «sıkıştırılmıştır».

ile

köpeğin kavgasında, hayvanları rahatsız

lıklarını

Döven tabanının hazırlanması için balçık ile yapılan y eri konu alan bir
Encyclopaedia Cinematographica filminde (E "728), çeşitli çekim optiklerinin
kullanılması ile de ğişik salinelerde zeminin büyüklüğü ve özellikle genişliği
~akkında farklı izlenitnler oluşmuştur.
Infrarot çekimlerin değerlendirilmes inde yanılma olasılıkları : Infr arot
v e çekim malzemesinin kullanımı ile r esimlerdeki gri tonlarda
kaymalar olabilir. Böyle bir ışıklandırma mimik ve yüz ifadelerinin analizini
amaçlayan çekimlerde (örne ğin bir filmi izleyeıılerin yüzlerinin çekiminde)
kullanılırsa, bu takdirde de ğerlendirmede yüzdeki ayrıntıların ve mimiklerin
normal ışıklandırmadan daha başka tü~lü görünebileceği dikkate alınmalı dır.

ışıklandnma

'

Sesli filmlerde yanılma olasılıkları : Sesli filmlerde sesin gerçeğe uygunluğu özellikle güç bir sorundur. Alışageldiğimiz. sesli film çekimleri çoğu kez
ayrıntılı bir biçimde hazırlanabilmekte, üzerinde çalışılıp denenmektedirler.
Bilimsel çekimlerde ise bu hususun çoğu kez öıılenmesi g rekmektedir. Açık
havada yapılan . sesli çekimler ve hele etnografik türde olanlar, stüdy<? iÇin
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genellikle bilinmeyen güçlükler doğurmaktadırlar. O.yun filmlerllıde hatalı
sesli çekimlerin sonradan senkronizasyonla düzeltilmesi mümkün iken, hu olanak bilimsel filme · kapalı tutulmuştur. Bu nedenle sesin her zaman .gerçeğe
en uygun biçimde sunulması beklenmemelidir. Soruna gerçekçi bir yaklaşım .
için daha 'geniş deneyimlere VI! sistemli bir çalışmaya gerek vardı~.
Çekim frekansının f arkedilmeden .düşmesi ile doğan yanılma olasılıkları :
Himalaya'daki yayla ekonoınisini konu alan Encyclopaedia Cinematographica
filmlerinde insanların gözle görülür bir biçimde hızlı hareket ettikleri gözlenıniştir. Soğuğun etkisi ile (4.000 metre yükseklik) çekim frekansının düş
müş olabileceği akla gelmektedir. Böyle bir durumda insanların tabiatları ve ·
çalışma yetenekleri konusunda yanlış değerlendirmelere varılabilir. Çekim
frekansını normların altına düşürmek veya üstüne çıkarmak yoluyla, insa~
lal'.ın bıraktıkları izlenimleri değiştirebiliriz. «Ağırbaşlı» tavırla yfuüyen bir
insan böyle bir frekans değişiıni ile birden sinirli, aceleci, huzursuz veya ciddi
olmayan bir görünüm alabileceği gibi, aşırı yavaş, tembel ve güçsüz de gösterilebilir.
Oyun filmlerinin ilk zamanlarındaki «Kalamauk efekti» de hu düşük
frekansa bağlıdır. Gösterim konusunda ~u soruna yeniden değineceğiz.
Çekim hazırlığı
Çekim, genellikle bütün bir olayın belirli bir süresini kapsar. Örneğin
bir ameliyat 1 - 2 saat veya daha uzun süı:erken, ameliyatın filıni 10 dakika
sürer. Encyclopaedfa Cinematographica'nın belge- filmleri genellikle filmden
daha uzun süren süreçlerle ilgilidirler.
Ayrıca bazı süreçlerin. birçok kez değişik açılardan ' çekilmesi gereklidir.
Bundan ötürü çekim hazırlığı kapsamına olayın bütününü temsil edebilecek,
süreci bir bütün. olarak doğru ve yansız aktaracak belirli s'üreçlerin seçimi
girer. Burada g~reksiz bölümleri ayıklayabilmek sanatı önemli bir rol oynamakta, «film dili» ile filme özgü anlatım araçlar~İıın doğru kullanı*1u da büyük önem taşımaktadır. Film anlatım araçları hatalı kullanıldıklarında, tarafsız gerçek çekimler, öznel ~larak. yanlış · izlenimlere yol açarlar.

Omuz çekiminin fazla sayıda yapılması : Lona'ra' da yapılan uluslararası
kongresinde bebeklik çağındaki çocukların hareketleri
hakkında filmler gösterilınişti. Filmler oı:n:uz çekimleriyl~ küçük çocukların ve
bebeklerin davranışları:ı;u iyi bir şekilde ortaya koyan hiliı:p.sel filinıer oldukbir

çoımk doktorları
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ları

halde çocuk doktorları tarafından beğenilmedi. Orada bulunan tanınmış
bilimcisi Konrad Lorenz hunu omuz çekimlerinin çokluğuna bağ- ·
-lad~. Bebeklerin gösterimde dev .gibi gözükmeleri çocuk doktorlarının bakı
cılık içgüdülerine ~e seveceİılik kaİıplarına uygun düşmemiştir.
davranış

Aslında çekimİer tümüyle biİ~msel belgelemenin gereklerine göre yapıl
mıştı. Amaç olayların elden geldiğine~ belirginleşmesi olduğu için omuz çekimleri kullanılmıştı. Konrad Lorenz pekala haklı olabilir. Zira he:r ne kadar
tüm çocuk do~torları bir bebeğin belirli bir yaşta nasıl göründüğünü bilirlerse de, film izleyicileri salt büyük çekimlerden oluşan bir sahne düzeni istememişlerdir.· Onların istedikleri, insan gözünün algıladıklarına uygun ve geleneksel film dili tarafından pekiştirilmiş bir sahne düzenidir. Herhalde bakıcıların genel ve yarı genel çekimleri ile dev bebeklerin uyandırdığı izlenim
belli· bir ölçüde düzeltilebilir ve izleyicilerin tasa\rvurlarına uydurulabilirdi.

izlenimler futbol maçlar~nın televizyondan naklen yaOyuncular çoğunlukla yakın çekimlerle gösterildiğinde,
oyun alanının ' bütünüyle ola·n bağlantıları ortad·a n kaybolmaktadır.
Buna

yakın yanlış

yınında oluşabilfr.

Genel' çekimlerin eksikliği : Brezilya'dan aldığımız ilk Encyclopaedia
Cinematographica üniteleri çeşitli kızılderili kabilelerinde el saµatları ile ilgili işlemleri kapsamaktaydı. Sürecin bütün olarak anlaşılabilir olmasına kar- .
şın, katılan insanların davranışları yeteri . kadar belirgin değildi. Filmimizin
konusu bi! aracın yapımı bile olsa, insan ögesi gerektiğince dikkate alınma
lıdır. İnsanların heyecanları öncelikle yüzde ve gözlerin ifad~sinde belgelenir.
Hiç kuşkusuz uygun genel çeki~er Brezilya'dan alınan filmlerdeki bu eksikliği giderebilirdi.
Çok uzun süren sahneler : Bilimsel filmde çok kısa sahneler sinirli bir
acelecilik veya kopukluk gibi tatsız izlellimler bırakırlar. Ancak hu fazla
uzun sahnelerin de kesinlikle olumlu bir etki yapacakları · anlamına gelmez.
Kişi çekimlerindeki deneyimler hunu kanıtlamaktadır. Böyle Çekimler sesli
olarak, tanınmış ki,şilerle yapılmakta ve tarih araştırmaları için hazırlanmak
tadır, Bu t~r çekimlerde zaten özel bir durumda olan kişiyi, sahne değişik
liklerinde gerekli kesintilerle daha da fazla rahatsız etmemek için uzun sah-'
nelerin göze alınması gerekmektedir. İzleyici bu aı:ada kolaylıkla belirli bir
zor duruma .getirilir. Gösterilen kişi ayrıca bazı dil sürçmeleri yaparsa, o
zaman genel görünüm iyice olumsuzlaşıp bir işkenceye dönüşebilir. Bu tip
ı;ekimlerde uygun (optimal) bir sahne uzunluğu bulunur ve hu süre. çekimi .
yapılan kişilere göre değişir.
·
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Resmin büyüklüğünde de belirli bir sınır vardır. F~zla büyük bir yüz
resmi afiş havasındadır, doğal olmadığı gibi bazen çirkin de görünebilir.

Filmin hazırlama aşamasında· oluşan hatalı vurgulama : Petrol' üretimi
konusunda derslerde gösterilmek üzere hazırlanmış eğitim filmlerinin kaba
kesimini izlemiştik. ·Filmlerden biri dört ayaklı bir pilon ku~enin yapımını,
diğ~ri de «A - direk kulesi» adı verilen bir kulenin yapımını göstermekteydi.
Birinci kulenin filmi yaklaşık 12 dakika sürmekte iken, ikincisi ise onun yarısı kadardı. Ayrıca birinci kulenin çekimleri henüz tamamlanmamıştı ve
sıçr.,ıımalar ~ardı. Bu nedenle film pek doyur,ucu bir izlenim bırakmıyordu.
Ayrıca süreçler de dinamik bir tabiata sahip değildiler. İkinci kulenin çekimleri, sürecin· önemli bir kısmını almamakla beraber, boşlukl"ar göstermemekteydi ve A direğinin kurulması :>üreci yeni ve o güne dek bilinmeyen bir konu olduğu için daha ilginçti.
,
Sonuçta film.in optik - dinamik vurgusu nedeniyle ikinci kule daha fazla ilgi çekmişti .. Ancak istenen bu değildi; çünkü birinci kulenin pratik bazı
ayrıcalıkları bulunmaktaydı. Bu yüzden k esim, ~onradan çekim, iki filmin
uzunluklarının birbirlerine uydurulması ve sözlü açıklamanın yeniden düzenlenmesi işle mleriyle izlenimin düzeltilmesi gerekmişti. Doğru noktaya işaret
etmeyen bir açıklama ile öğrencinin, çekim obj esi ve film ş ekliyle ikinci kuley e vurgu v ermesi, onu daha ayrıcalıklı kabul etmesi tehlikesi söz k9nusuydu.
Nesnenin yöneltildiği çekimlerde, kameraman veya çekim yönetmeni araile nesne üzerine etki edilebilir. Hayvanlar çekim için «hazırlanabilir»,
insanlarla ilgili süreçler bütünüyle v eya kısmen önceden denenebilir. Burada
konu açısından n eyin filme alınabilir, n eyin alınamaz olduğunu, bilimsel açı
dan sorumlu olan kiş iye bırakmak gerekir. Ancak bilimsel sorumlu ger ekli
gördüğü ö~emleri. ilişik metinde b elirtmek zorundadır.
cılığı

Eğitim

ve öğretimin sakıncaları : «Toxotes» balığı bir su bitkisinin sabulunan böce ği onun üz'erine su fışkırtarak avlar. Böcek uçamaz hale
getirilir, suya düşer ve balık tarafından yenilir. ·Sürecin incelem e için yavaş
latılmış hareketle çekilmesi geiekmek:tedit. Sonradan saptadığımıza göre sü- ·
recin çekimi ·için daha önce yapılan denemelerde davranışı yozlaştırmıştık.
Canlı böceklerin sayısının sınırlı olmasından. ötürü, balık için tadı olmayan
taklitleri kullanılmıştı. Balıklar bu hedeflere doğru ha!'eket e geçmiş, ancak
bunlar gerçek avlar olmadığı için, fışkırtma t epkisini göstermemişlerdi.
pında
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Hayvanlarda (ve insanlarda) alıştırma ve hu .nedenle. hareket.in yozlaş
hali sık sık görülür. Anlattığımız olayda eğer yeterince canlı böcek bulunsaydı, bu güçlükler ortaya çıkmayacaktı.
ması

Rol alanlara verilen yanlış yönergeler : Etnografik bir belgeleme Sago
(Güney Batı Asya Bölgesi'ne özgü bitki özünden elde edilen bir tür yağlı,
nişastalı gıda) ~lde edilmesinin tüm teknolojik süreçlerini ayrıntılı olarak
göstermektedir. Ancak çekiıni gerçekleştiren, yerlileri kendi batılı çalışma
temposuna uydurmuştur. Tek tek süreçler, görülmeıniş hızlı bir çalışma temposu içerisinde gerçekleşmekte ve bu, çok uzun suren film 'b oyunca devam
etmektedir. ·Ancak bu çalışma temposuna sadece etnoloğun isteği üzerine
uyulmuştur.

Rol alanlara verilen yanlış talimatın' saaece dolaylı olarak belirgiı:ı olduğu bu film antropologları, sosyologları, davranış bilimcileri ve psikoıogları
burada çalışan insanlar ile onların hareketliliği konusunda yanlış sonuçlara
yöneltebilir.
Çekilecek nesne üzerine yapılan belirli etkilere etnoloji alanında çok sık
bina içinde sürdüren yerli · bir el sanatçısının, çekiıni
yapan etnolog tarafından daha iyi ışık şartlarından ötürü, işini güneş altında
veya açıkta yapmaya ikna edilmesi genelde kabul edilebilir bir durumdur.
Ancak genellikle çekim için yetersiz ışıklandırma .koşullarında yani geceleri
yapılan dansların gündüz filme alınması, yapay bir ~görünüm verebilir ve
kuşkulara yol açabilir. Eğer belgeleyicinin başka bir olanağı yoksa bazı olayların çekiıninde böyle bir «rekonstrüksiyon>> düşünülebilir. Genel olarak hu
rastlanır. Çalışmasını

yaklaşım haklı kuşkularla karşılanmaktadır.

Çe.k im hazırlığı kapsamına bclgelemeiıin, sesli veya sessiz yapılması kada girer. Duygusal ağırlık taşıyan playlar çoğunlukla sesli bir belgeleme
gerektirirler. Bir koçun kurban edilişini anlatan sessiz belgesel (EC 224·) kurban merasimine katılanlar hakkında se~li açıkl~manın olmamasından ötürü
bir fikir vermemektedir. Bö.yle. sessiz filınler yanıltıcı izlenimler uyandıra
bilirler.

rarı

Sessiz belgeselin bıraktığı yanıltıcı izlenim : Bir kuş· bilimci sessiz Encyclopaedia Cinematographica filınlerinden karatavuğun yavrularım beslemesi konusunda yanlış sonuçlara varılabileceğine dikkati çekmiştir. Anne
kuş yeınle yuvaya geldiğinde yavrular cıvıldamaya başlarlar. Olayı biraz
uzaktan izleyen gözlemcinin• izleııiıni budur ve sessiz film de aynı izleniıni
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bırakacaktır. Gerçe~te

anne kuşun kısa ve kısık
üzerine başlarlar. Sesler işitsel bir uyarıcı niteliğindedir. Bu sesleri .verirk{)n anne .kuşun gagası ·pek kımı~damadığı
için; sessiz çekim yavruların görsel bir uyarana tepki verdikleri yorumuna
yol açacaktır.
ise yavrular

cıvıldamaya

ötüşlerle onları cıvıldamaya çağırması

İnsanlarla 'ilgili çekimlerde bazen seşli film insanların kamera karşısında
düştüğü sıkıntımn derecesini gösterir. Örneğin sesli film olarak çekilıniş olan
. Tiroller'deki çavdar hasadı ile ilgili Encyclopaedia Cinematographica filıni
(E 370) sessiz olarak gös~erildiğinde, hasadın çekiınind.e çalışan çiftçilerin
üzerine etki edilmediği gözükmektedir. · Oysa ayın film sesli olarak gösteril-·
diğinde, gerek konuşmalar ger~kse susuş,lar çiftçilerin ç.e kim es~asında yüksek bir sıkıntı ve ·utangaçlık içinde hulunduklarım gösterecektir.

Bazen ilginin istenmeyen bir yöne
olarak çekilmemesi yararlı olabilir.

kaymasım

önlemek için

filınin

renkli
·

Çekirdek ve tohumların yayılmas~ ile ilgili bazı filmlerin yapımında bir
botanik doçenti bize renkli çekimlerden kaçınmamızı önerınişti. Kendi deneyimlerine göre bitkilerin ve bitki parçalarımn renkli diapozitifleri öğrenci~
lerin ilgisini başka yönlere. çekmekteydi. Genellikle ilgi ışıldayan: çiçek renk'.lerine yönelınekte ve diğer bölümlere daha az dikkat edilmekteydi.
Verdiğiıniz örneğe tam karşıt olarak renkli film, bitkiler ve hayvanlar
al~minde ınimetizm (canlıların çevrelerine benzer hale gelmesi) konusuna tümüyle uygun düşmektediı:. Ancak burada da yanlış sonuçlara varmamak
için herhangi bir ınimetizm çevresine giren tüm hayvanların renkl~i bizim
gördüğüı:ı;ı-üz gibi gÖrmediklerini dikkate almak gerekir.

bilinçli yanıltma olasılıklarına
siyaset alamnda propaganda
aracı olarak önemli bir rol oynadığım ve yapımcılar tarafından bu amaçla
kull~nıldığım bilmekteyfa. Filıiı. yapımcılarımn bu işlerini kolaylaştıran birçok olanaklar vardır. Örneğin çekimlerin çok az hizlandırılması veya yavaş
latılması (norm.al çekim frekansından daha düşük veya yüksek bir frekans
kullamlması) karşı taraftaki kişileri kolayca gülünç hale getirebilir. Bir partinin filmlerinin etkilerinin karşıt parti tarafından yine film araçları kullamlarak tersine çevrilmesi olasılığımn birçok örnekleri vardır. Bilimin çerçevesi
içinde hu konuyla bir ilişkimiz yoktur, ayrıca Encyclopaedia Cinematographica filmleri arasında bilinçli yaratılmış bir şaşırtma veya yanıltma yoktur.
Ancak tamamlayıcı bilgi 9larak, elde bulunan bilim dışı alanlarda çekilmiş
Çekim

hazırlığı

konusundaki

açıklamalar

değinilmeden sonuçlandırılınamalıdır. Filınin
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film bölümlerinin biraraya getirilmesiyle oluşan bazı eğitim filmlerinden örnekler verilmelidir. Burada temel amaç şudur: Film bütün olarak d·aha «etkileyici» biçimde düzenlenecek, bu arada eğitime yönelik yanı da gözardı
edilmeyecektir. Ancak belgelemenin ve Encyclopaedia Cinemat~graphica'nın
bu tür ·uygulamalara 'ahammülü yoktur.

Belgesel film yapımında kullanılamayacak uygulamalar : Cerrahi amelifilmlerde kesiklerde oluşan kanamalar resmi anlaşılmaz .hale
getirmektedir. Çözüm olarak bi:ı; filmde asıl ameliyat işlemi · yapılıp kan silindikten sonra ~ekime başlanmıştır. Burada süreç öyle ayarla~mıştır ki, •
filmde daha önce yapılan kesim ancak , operatörün elini geri çekmesi ile belirgin hale gelmektedir.

yatların çekildiği

Bir başka olayda ise yüksek okullardaki derslerde gösterilmek üzere bir
kör bağırsak ameliyatı filme alı~mıştır. Bu .arada kes*n kör bağırsak ucunda
pek az' cerahat bulunduğu görülmüştür. Görün;tünün öğretici ve inandırıcı
özelliklerini çoğaltmak için operatör bağırsağin ucunu tüp tutkalı ile doldurmuştur. Film kör bağırsağın ucunun kesilmesi ve iÇindeki cerahatin gösterilmesi ile son bulmaktadır.
«Kuluçka asalağı olarak guguk kuşu» adlı filmde genç bir guguk kuşu
içgüdüsel davranışı gereği, kendisiyle aynı yuvada bulunan değişik cinsten
yavruları ve kuluçkası tamamlanmamış bir yumurtayı yuvadan atmaya uğ
raşmaktadır. Guguk kuşu yen~ yumurtadan çıkmış yavruyu dışarı atmada
başarılı olur, ancak yumurta yuvanın 'kenarına takılarak dengelenir ve aşa
ğıya düşmez. Burada yapım görevlisi yardımcı olur. İzleyici tarafından görülıueyen bir saman çöpü ile yumurtayı yuvamn köşesüı.dcn . aşağıy~ iter.
Böylece ·izleyici genç guguk kuşunun yumurtayı atmayı başardığına inanır.
Bu tür çekim yardımlarına kültür filmi yapımcıları tarafından sık sık başvurulur.
'
«Günümüz tarihine ait film' belgeleri» serısı ıçın Cuı:ıPıurbaşkanı Hindenburg'un çekimlerinin yapılması gerekliydi. ~indenburg'un bir topll!ntıya
gitmesi sırasındaki gösteride düzehli zaman aralıkları ile tekdüze olan gösterinin gürültüsü içinde belirgin olan. bir tek «Heil» bağırışı bulunmaktaydı.
Bunun bir «ses şeridi» olduğu anlaşılmıştır. Sessiz olan ilk çekimden sonra
yapılan eşlemede sadece şerid şeklinde tekrarlanan . kısa gösteriler kUllanıl
mıştır. Raslantı olarak «Heil>> diye bağıran tek kişi, bu sonradan ekleme iş
leı;nini açıklığa kllvuşturan düzenli ve belirgin bir ses vermekteydi.
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Böyle bir uygulama bilimsel alanda bilinçli yanıltma olarak nitelendirilir. Ancak «haftaya bakış>» gibi programlarda orijinal bir yayının seslendirilme.si için eldeki bant kayıtlarından yararlanılma~! doğaldır.

d) Teknik evre, kesim ve

yazım

Bu evre öncelikle çeki~erin yıkama ve kopya işlemlerini kapsar. Bu
arad·a gri renk tonlarında veya renk değerlerinde gerçeğe uygun olmayan
değişiklikler meydana gelebilir. Ancak bu değerlerin değiştirilmesi ile düzeltmeler de yapılabilir. Negatiflerin örnek kopyaya göre dizilenmesindeki yanlışlıklar, tek -tek sahnelerin anlamlarının bozulmasına yol açabilir. İyi bir
rastlantı so)lucu film karelerinin fotoğrafta alışılagelmiş biçimde rötuşu he·men hemen olanaksızdır. Kötü kopyalar nesnenin tasarımında yanılmalara
yol açabilirken, yeni kopyaların küçümsenemeyecek bir etki değeri vardır.
Oyun filmi yapımcıları bu nedenle kopya yapan kurumlardan «parlak» kopyalar isterler.
Teknik evrede ayrıca eşlemeli alınmış sesin birleştirilmesi (resim çekimleri ile uyuşturulması) işlemi de yapılir. Burada ses değerlerinde değişiklik
ler olabilir. Belge çekimlerinde sonradan eŞleme. olmadığı iç.in, sonradan seslerin değişmesi olasılığı da yoktur.
Sahneler ters

eklendiğinde,

yani bir film

şeridinin başi

ve sonu

karıştı

rıldığında büyük yanlış anlamalara yol açabilir.

Sahnelerin t~rs e~lenmesiyle oluş~n yanlış izlenimler : İlaç sanayiindeki
büyük bir firmanın yaptığı filmde hücrebilimle ilgili yakın çekimler yanlış
lıkla ters olarak birbirlerine eklenmişlerdir. Harekette en sonda kalan kımtl
dayan hücre parçacıkları sanki uçta hareket ediy~rlarmış gibi görünmektedirler. Farkedilemeyen bu değişmenin etkisi altında oluşan sesli yorum bunları «yönlendirici ·parçacıklar» . olarak adlandırınıştır. Resim ve ·sesli yorum
önceleri o denli inandırıcı görünmüşlerdir ki, bu yönlendirici parçacıkların
yapıları ve görevleri hakkında varsayımlar yapılabilmiştir.
Son teknik işlemlerden önce kesim ve yazılama evreleri vardır. Kesim,
bizim konumuzla bağlantılı olarak çok önemli bir çalışma evresini kapsar.
Yanlış bir kesim yüzünden nesnel açıdan gerçek olan sahneler öznel açıdan
hatalı izlenimler bırakabilir. Belge filmlerinde, özellikle ansiklopedi filmlerinde bir yorum vurgusu getirmek gibi olası tehlikelerden kaçınılmalıdır.
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bir kesim.le film hatalı bir genel havaya bürünebilir. Sahnelerin hatalı
olarak ard ard~ eklenmesi yanlış düşünce bağlantılarına neden olabilir. Örneğin bir dizi kısa sahne (Kısa kesim adım alır) yapay bir hareketlilik izlenimi verir.

Eksik kesimlerin oluşturduğu yanlış izlenimler : Bir semenderin hareketleri hakkında bir film kesin kabul için gösterilmekteydi. Semender koşuyor,
bir süre duruyor, sonra yine koşmaya devam .ediyordu. Bu arada geçen karelerden hayvanın sanki zıpladığı izlenimi doğdu. Bunun p.edeni araştırıldığında
hayvanın durdugu sıralarda çekimin de durdurulmuş olduğu anlaşıldı. Ha)rvan
tekrar yürüdüğünde kamera da bir kaç resimlik bir gecikme ile tekrar çekime
haşlamıştı. Burada hayvan tam hareketsiz k.almadığı için de zıplıyormuş izlenimini vermekteydi. Eğer böyle çekim.l~r yapılacaksa, her iki hareket süreci
kesim.le ayrılmalı ve böylece birbirlerinden farklı oldukları belirlenmelidir.
Belgesel filmin kısıtlı kesim olanakları : Bir araştırma enstitüsünün
müdürü tartışmalı biP toplantıda çalışma arkadaşlari ile birlikte filme alınmış
tı. Burada müdürün önceden planlanmış kişisel çekimine, dış ülkelerdeki
bilimsel çalışmalarını anlatan iş arkadaşlarının çekimleri de katılmıştı. Böyle
bir olayda eğer çekim kısaltılmamış .olsaydı, ortaya katlanılmaz bir toplam
uzunluk çıkardı. Çekime alınan tart\şmamn bilimsel değerinin. beklenenden
daha . düşük olması da kısaltılması için ayrı bir neden olmuştur. Ancak kısalt
malar, tartışmanın akışı, müdürün görüşlerinin çokluğu ve kendine özgü
stili konusunda yanılgılara yol açmıştı'r.
Bilimsel bir eğitim filmi sığırlarda bağırsak kesimi ile ilgilidir. Film ameliyat yöntemini göstermekte ve önce ameliyat edilip soııra öl<lfuülen hayvanın ölü bağırsaklarının bazı yakın çekimlerini kapsamaktadır. Ameliyat
sırasında hayvan ayakta durduğundan ve sık sık hareket ettiğinden hu çekimlerin canlı .hayvanla yapılması mümkün değildi. Ancak özel bazı dikişlerin
· gösterilmesi için böyle bir Çekim de gerekliydi. Filmdeki sürekli ses kuşağı
ile çekimlerin kesintisiz olarak canlı hayvan üzerinde yapıldığı izlenimi uyandırılmaktadır. Bu izlenim ameliyat edilen hayvanın ameJiyattan 8 gün sonra
çayırda otlarken gösterilmesi ile kuvvetlendirilmektedir. Ancak bundan S'onra
hayvan kesilmiş ve ölü bağırsak üzerindeki yakın çekimler gerçekleştirilmiştir.
Bunlar sonradan canlı hayvanın ameliyatını gösteren çekimlerine ayırt edilemeyecek şekilde eklenmişlerdir.
Cerrahın

kendisi bile filınin ilk gösterisinde aradaki farkı görememiştir.
Eğitim filmlerinde bu tür kesimler hoş görülebilir, fakat belge filmlerinde
böyle değişikliklere izin yoktur.
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Bilimsel filmin yapımcısı çoğu -_ kez bir kesim veya değişikliğin hangi
sorusu ile karşı karşıyadır. Bir yandan.
çekime alınan sürecin açıklanması için kesim olanakları yaratılırken, diğer
·yandan gerçeğe uygunluk da zedelenmemelidir.
hoşgörü sımrı içllıde yapılabileceği

Bu konuda bir

diğer

örnek de

şöyledir

:

Doğru bir değerlendirme yapılmasını kolaylaştırmak ıçın kesimde alinabilecek önlemler : Etnologlar, sık sık, gezilerinden ilginç danslar içeren
se_ssiz filınler getirirler. Bunların kullammı ise sınırlıdır. Değ~rlendirilme
lerini kolaylaştırmak ve yanlış yoruınları önlemek üzere şu kesim işleınleri
yapılabilir : Daha filmin başında riim hakkında (değişmediği takdirde)
bir fikir, verilmelidir._ Bu sahnede davulun viırulması, elle;in . çırpılması,
bacakların hareketi, kısaca müziğin oluşumu gösterilmelidir. Ancak bunlardan sonra gerçek dans çekiınleri gelmelidir. Değer_lendirme~ kolaylaştırıl
ması açısından gerçekte daha sonra çekilmiş - bir sahnenin öne alınması, dans
ritminin değişmemesi şartıyla, düşünülebilir. Yalmz böyle bir durumun
ek metinde mutlaka belirtilmesi gerekir.
'

Sahnelerin kesinlikle kullanılamayacak bölümleri : Encyclopaedia Cinematographica için, parçalar halinde ~e eğitim amacı ile yapılmış olan,
zararlı yaratıklarla mücadeleye ait biyolojik bir filmde çeşitli sahnelerde bazı
cins arıların bitleri nasıl soktukları çekilıniştir. Sokma olayı önce çapraz olarak
yukarıdan gösterilir. Ayrıca bitin sırtüstü aşağıya doğru sallandığı bir durum- ·
da soJrnlmasım gösteren iyi bir çekim daha vardır. Bilimsel araştırmacı resim
liağlantılarındaki güçlükleri ortadan kaldırmak için asılı duran bitin çekiminiıi ters~e çevrilerek düzeltilmesini önerıniştir. Bu öneri gerçeğe uygunluk
açısından geri çevrilmelidir. •Çünkü asılı durumda gerçekleşen olay, alışıla
gelenden tümüyle değişik ol~biliıı.
Belge filminde .yazılamamn önemi büyüktür. Yazılaman!n film içeriğini
bir biçimde bölmek ve düzenlemek yanında, bir görevi de gerçeğe
uygunluk konusunda doğabilecek yanlış izleniınleri önlemektir. Filı:cl.erdeki
tamtma yazılarımn da bilimsel yayınların şekillerine uyma zorunluluğu vardır.
Genellikle filınleri ana ' başlık veya bölüm başlıkları ile düzenlemek göründüğünden daha zor bir işlemdir. Ayrıca Encyclopaedia Cinemııtograpiıica filı:µ.in
de birçok bakıınlardan Encyclopaedia Cinematographica'mn şemasımh dikkate
alınması gereklidir. Bölüm başlıkları resiİnlerin yarattığı etkide kesintilere
yol açtıkları için elden geldiğince az kullanılır. Ancak bu arada filmin anlaşılabilirliğini de zedelememek gerekir.
anlaınlı

/
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Başlıkların eksikliğinden kaynaklanan yanlış yorumlamalar : «Taneli
maddelerin elekteki hareketleri» (C 684) adlı çok iyi bir filmin ilk bölij.münde
kuvars ve kömürün (bir ara başlık özellikle 'kömürü belirtmektedir) elenme
süreci incelenmektedir. İkinci bölümde çok yavaşlatılmış hareketle alınmış
ilginç yakın çekimler buluninakta'dır. Burada eleme maddesi olarak kö~ür
ve kuvarsın yerine bir bitkinin tohumları kulla_nılmıştır. Buna ekteki metinde'
değinilmekle birlikte filmde dikkat çekilmemektedir. Böylece izleyici filmin
ilk bölümünde kömür ve kuvarsın incel~ndiğini bildiğinden ikinci bölümdeki
maddenin de kömür veya kuvars olduğu izle~mine kapılmaktadır. Daha açık
ve anlaşılııı olmak için bu bölüm~ ayrı bir ara başlık konmasi gerekirdi.

Bir .etnolog, Afrika' da bir cenaze töreni~.{ anlatan filmini Encyclopaedia
Cinematographica'ya alınması için önermişti. Törenin bir bölümü köyde, bir
bölümü ise 'köyün',dişındaki mezarlıkta geçmekteydi. Etnolog her iki töreni
de çekmişti ve film kesintisiz bir olaY., izlenimini vermekteydi. G:erçekte iki
ayrı törenin yapıldığı ve bunların aynı kurallar çerçevesinde fakat bir kaç gün
aralıklı olarak d'üzenlendiği rastlantı S?nucu anlaşıldı. Kesim sonucunda
hunların tek bir törene ait; olduğu izlenimi doğmaktaydı. Bir ara başlık ile .
bu yanlış izlenim önlenebilirdi.

.

e)

Zaman

değişimi

Çekimin frekansı ile göstericinin zamanlamasında (g~ster'i frekansı)
fark bulunur. Sinemacılıkta zaman değişimi. aldatma ve yanıltma olanaklarının yanında, şaşırtıcı araştırma olanakları ile de önem kazanan bir yöntemdir. Baer'in düşüncesine göre yeni bir «gerçeği» görülür hale 'g etiren bir yöntemin de hundan farklı Qlmaması gerekir. Biz aslında, başka ~ir canlının
farklı bir zaman ölçeği ile algıladığı «gerçeği» görüyoruz.
Çok çabuk ve kolaylıkla 1200 resim/dakikalık bir çekimde 50 kerelik
yavaşlatılmış hareketten söz ederek, huna bağlı açıklamalardaki güçlükleri
görmemezlikten gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir nedeni
insanın hıza ve güce karşı genellikle yetersiz gelişmiş bir tahmin yeteneğinin
olması ve bu yüzden bir zaman değişiminin etkisini de değerlendirememesidir.
\
.
Filmde gösteril.en nesnelerin gerçek büyüklüklerinin bilinmemesi işi daha da
güçleştirir. Dünyada d.u ral nesnelere dürbünle baktığımızda,. dürbünün verdiği görüntüyü gerçekle karşılaştırmak kolaydır. ~ikroskopik görüntüde is~
artık buna olanak yoktur. Zaman değişimini algılayan bir görme duyusuna
sahip değiliz ve hunun çalışma ' ile, örneğin modern trafikte araba sürücüleri-
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nin zamanla geliştirdikleri hareketli görme yeteneğ_i gibi elde edilebileceği de
tartışma götürür. Algılama sistemimizin -hir değişkenini, örneğin zamanı
değiştirirsek, o , t~kdirde resimlerin açıklanmasında ~addelerin kuvvetlerinde gözüken değişikliği de gözden kaçırmamamız gerekir. Serbest düşme
hareketini kendi deneyimlerimizle bildiğimizden, yavaşlatılmış hare~etle
filme alınrmş bir tramplencinin hareketleri iki yönlü açıklanabilir. Bu d~ veri
. olarak nesnenin büyüklüğünden mi yoksa yer çekiminin gücünden mi yola
çıktığırmza bağlıdır. Ya azaltılrmş çekim kuvveti ile yavaş yavaş aşağıya
süzülen normal bir insan algılarız, ya da normal çekim ivmesi ile düşen bir
dev ...
Makroskopik alan.d a ortaya çıkan hu çelişkilerin sonucu olarak zaman
gerçeği hakkında bilinçleniriz. Bilimsel film alanında, özellikle
nesne büyüklükleri ve etki eden güçler hakkında doğrudan bilgimiz bulunmayan mikrosinema alanında, çoğu . kez bu deneyimden yoksun kalırız.
değişimi

bilimdeki hızlandırılrmş çekimlerin bilimsel
sürekli olarak zaman, değişen araçlar
ve etki eden güçler konusunda yanlış hoylit sanılarına kapılırlar. Hızlandırıl
mış hareketle çekilmiş iıirÇok filmde görüldüğü gibi gerçekte hücre plazması
sanıldığı gibi «kaynamaz».
Bundan

dolayı,

hücre

değerlendirilmesinde, . bilim adamları

Birçok karmaşık süreçde, türlü hızlar~a aynı anda gerçekleşen hareketler
üstüste yığılırlar. Burada bir «frekans kesiti» yapılması ge~ekmektedir. Bunun
anlamı aynı sürecin değişik açılarının değişik çekim frekansları ile filme alın
masıdır. Örneğin botanik çe~imlerinde bir bitkinin büyüme süreci ile, yaprak
hareketlerinin gündelik ritmi aynı anda gözlenemez. Bu yaşayan bir varlığın
tüm yapısal elemanlarının tek bir resimde gösterilememesi durumudur. Dolayısıyla hu varlığın çeşitli büyütülmüş boyutlarda incelenmesi gerekmektedir.
Filmlerin bir ıµ-aya getirilmesinde zaman değişimli çekimlerin aynı hızda
çekilenlerden kesinlikle ayrılmasına dikkat edilmelidir. Eneyclopaedia Cinematographiea belgeleme yöntemi burada ara başlıklardan yararlaıiır. Her
zaman olduğu gibi hu tür zaman değişimli olayların tanımında ve tartışılmasın
da da gerçek hareket görüntülerinin daha gerçeğe uygun bir biçimde açıklanması
denenmelidir. Günlük deneyimlerimizden aktarılan «kaynamak, toplanmak»
ve benzeri kavramlar eleştirilmeden zaman değişimli film karesi üzerine uygulanamazlar. Bu konu için şöyle bazı ö:mekler verilebilir:

Mikroskopik alanda hızlandırılmış hareketli çekimlerde hatalı değerlendir
meler: Bir toplantıda «Baeillus eirculans- hareketli kolonilerin yapısı ve dav-
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ranışları» adlı

Encyclopaedia Cinematographica filmi yapımcısı tarafından
gösterilmiş ve açıklanmıştı. İncelenen kolonilerde kendilerine özgü dönen
haı·eketler görülmekteydi. Tartışma, diğer görüşler yanında yerel kolonilerin
oluşmasının merkez-kaç gücüne bağlı olduğu görüşü çevresinde de toplanmaktaydı. Aynı andaki büyütme ile yüksek hızlandırılmış hareketin varlığı gözden
kaçırılmıştı. Merkez-kaç gücü türünden güçler kütlelerin düşük ivmeleri
yüzünden diğer güçlerd.en azdırlar. Bu olayda koloniyi hirarada tutan güç
karşılıklı çekimdir.
Tanınmış bir kanser araştırıcısı bu makalenin yazarına üillversitesinde
gösterilen kanser ·ve kanserle savaş konulu güncel bir bilimsel filmden söz etmişti . Filmde kanser hücreleri o kadar hızlandırılmış hareketle çekilmişlerdir
ki, hareket ediyor gibi gözükmektedirler. Araştırıcı birkaç gün sonra laboratuvarına gelen genç bir hanım doktora kanser kültürlerini ınik:roskopta gösterıniştir. Doktor hanım ,hunların normal kanser hücreleri olamayacaklarını
çünkü hareket etmedikleri görüşünde direnmiştir.
'

Yavaşlatılmış

harekette hatalı değerle ndirmeler: Tecrübeli döküm uzmanhareket süreçlerinin hızı ile değerlendirirler. Bunlar ısı hakkında
göreceli olarak kesin işaretler vermektedir. Fırın içinde yapılan araştırma
çekimlerinde bir periskop yardımı ile 50 'kare/saniyelik yavaşlatılmiş hareket-.
le deıni~ eriyiğinin renkli çekimleri yapılın.ıştır. Filmin gösteriminde uzmanlar
çeliği çok «donuk» yani düşük ısılı olarak değerlendirmişlerdir. Yaklaşık
10 defa yavaşfatılınış hareketle ç~liğin hareketleri . normalden %50 daha
yavaş görünmektedir.
ları sıvı çeliği

Yanlış

frekans durumundan doğan hatalı değerlendirmeler: Modern diş
300.000 devir/dakikaya kadar varan çok yüksek devirlerle dönmektedirler. Yavaşlatılmış hareket çeken seri 16 mm kameralar yaklaşık
8.000 kare/saniyeye erişirler. Bir burgunun çekimi 7 .000 kare/saniye ile yap.ılmıştır. Burgu hir saniyede 5.000 devir dönmüştür. Bir kareden bir diğe
rin~ geçişte burgu çevresinin 5/7 si kadar dönmüştür. Tek t ek kareler çok net
olduğundan (bu, bir lambanın çok kısa · süren ışık vermesiyle sağlanmıştı)
gösterimdeki film şeridi, biraz da burgunun yapısından ·ötürü, kesintisiz
izlenimi verıniştir. Delinen malzeme de görünürde ters bir tepkiye yol açmadan, burgudan bulut halinde yükselıniştir. Böyle bir film şeridi gerçeği yansıtmaz. Tek tek karelerin ineelenın~si ile b~radaki yanlış değerlendirme düzeltilebilir.
hurguları
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«Ağ~çkakanın gagasının ve dilinin işlevi>> adlı sessiz eğitim filminde ağa'ç
kakaD:In «vurma» hareketini gösteren çekimler bulunmaktaydı. Bu vurma,
bölge (yaşan:ı- alanı) sınırlaması için gerekli olup, kuşların ötmesine benzer
bir işlevi vardır . Sessiz çekim vuruşların . frekansı hakkında bir fikir vermektedir. Ancak sesli çekimler vuruş "frekansının sessiz filmin düşündürdü
ğünden daha yüksek olduğunu g?st~rıniştir. Normal çekim frekansı her 2-3
vuruştan. yalnız birini saptamış ve sonuçta sanki hareketin yavaşlatıldığı

izlen.:iıni doğmuştur.

f)

Görüntü

Eskiden ~şılagelıniş olan 16 resim/saıi.iye frekansında çekilen filmler in
modern sesli göstericilerde 24 resim/saniye frekansı ile gösterilmeleri yanıl
tıcı bir görüntü verebilir. Doğal bilim fµmlerinde bu sorun genellikle dikkati
çekmez ancak insanların konu edildiği fiİm.iıi ilk evrelerinde ait çekimlerde,
bunların davranışları ve hareketleri garip görünmektedir. Gerek-çekim gerekse
gösterim aletlerinin frekanslarının değiştiğini bildiğiınize göre, insan veya hayvan tepkilerinin konu alındığı filmleri değerlendirirken bu frekans sorununa
dikkat etmeıniz gerekir: Çok eski yaylı film kameralarında · %10 ila %15'e
ulaşan . frekans değişikliklerinin he.s aba katılması gerekir.
1

Gösterimde, görüntünün uygun bir büyüklÜkte ve aydınlıkta olması geve hareket bağlantılarının tümünün görülmesinin
tanımlamada ·zorunlu olduğu renkli film için, görünüm ışıklandırmasının
spektral bileşiminin de uygun bir büyüklüğü ve aydınlığı vardır. Filmleri
çok yakından büyük bir perdenin önünde ayakta durarak açıklamak zorunda
kaldığımız zaman fjlmin görünümünün kavranması güçleşir. Yansıyan görüntüyü alışmadığımız bir açıdan ve alışmadığımız bir büyüklükte algıladığımız
için hareket bağlantıları~ gözden kaçırmamız sık görii1,en bir durumdur.
rekmek~edir. Ayrıntıların

Uygun olmayan gösterim frekansından ötürü doğabilec'ek yanılgılar:
Liebermann, Pechstein ve Zille · gibi Berlin'li ressamların 1920-1930 yıl
larından kalma bir dizi çekimleri , vardır. Bunlardan bazıları · sadece 14 ila
18 reşim/saniyelik frekansl,arla çekilıniş olq.p, sonraları 24 resim/slilniyelik
frekansa «genleştirilınişlerdir». Bu da her bir kareden iki tane yapılması ile
elde edilıniştir. Böylece bu eşsiz ve yinelenmesi olanaksız çekimler «Günümüz
tarihi için film belgeleri» dizisine alınmak üzere IWF (lnstit.u t für den Wissenschaftlichen Film)'ye sunulmuştur. Deneyiıni olmayan bir kişinin filmler
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üzerinde uygulanan işlemi anlaması olasılığı çok küçüktür. Ancak çekimlerin
belgesel değerleri de aynı işlem yüzünden epeyce kısıtlanmıştır. Daha iyi
bir çek.im.in olanak vereceği biçimde bu ressamların çizim tekniklerini incelemek; eldeki filmlerle olanaksızdır.
Bazen gerçeğe uygunluk film.in ters gösterilmesi ile deği
Hata çekimde, yapıştırmada veya gösterimde işlenebilir.
Örneğin bir etnograf tarafından çekilmiş bir filmin iş kopyasını izlerken, uzunca bir süre sonra, tüm yerlilerin solak göründüklerini farketm.iştik. Öyle
nesneler düşünebiliriz ki ters gösterildikleri çekimcileri tarafından bile ayırt
edilemeyebilir.

Ters gösterim:

şikliğe uğrayabilir.

Perdede resim görüntüsünün incdenmesinde belirli bazı alanlarda oranlama da önemli bir rol oynar. Oranlamanın etkileşim olanakları oranlamanın
kendisine olduğu kadar, çekimin duyarlılığına da bağlıdır.

g)

Görüntünün

İncelenmesi

Görü.ntünü.n incelenmesi daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmalıdır. Tüm
görme olayları gibi film karesinin görülmesi de fizyolojik - psişik bir süreçtir.
Tek tek film kareleri ile iletilen hareket ile nesnenin gerçek hareketi için aynı
kanunlar geçerlidir. Burada türlü etkenler yanında, ayrıntılarına girilmeyecek
olan optik yanılgılar da önemlidir. Bizi film.in izlenmesiyle bağıntılı olarak
yine gerçeğe uygunluk ve bunun etkileşimi konuları ilgilendirmektedir.
Önce bilimsel film.in her bilimsel yöntemde olduğu gibi varolan sınırlarına
olarak ortaya çıkan kuşkularla ilgili konulara yönelmek istiyoruz:

bağlı

Bilimsel filmin sınırlarına uymanın yol açabileceği yanlış değerlendirme
lerin önlenmesi: Resmi bir kurum, IWF'ye şans oyunları alanında belli bir
sorunu inceleyen bilimsel filmler yapmak görevini vermişti. Oyun yassı bir
metal parçasının üstünde dönen bir kü.re ile oynanmaktaydı. Mahkemenin
bu oyunun kazanma olasılıkları tümüyle rastlantıya bağlı bir «şans oyunu»
mu, yoksa oyuncunun hu olasılıkları artırabileceği bir «beceri oyunu» mu
olduğuna karar vermesi gerekiyordu. Yapılacak olan, dönmeye başlayan
bir kürenin gelecekteki hareketinin şimdiki hareketinden dağerlendirilmesine
çalışmaktı. Burada kameranın dönen küreyi oyuncuyla aynı açıdan izlemesi
gerekiyordu. Çekim hem aynı hızda hem de yavaşlatılmış hareketle yapılacak
tı. Bu örnekte film yöntem.inden aşırı bir beklenti görülınektedir. Kamera
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oyuncunun mekan içindeki istemli veya istemsiz
bunlara bağlı görüşünü taklit edemez.

baş , ve

göz hareketlerini ve

Psikologlar film izlemenin bir zevkle bağlantılı olduğuna işaret ederler.
İstem dışı bir dikkat ve yüksek oranda bir hoşnutluk izleme olayına eşlik eder.
Belki bu hoşnutluk izleyicinin eleştiri yen eteğini azaltmaktadır.
Daha önce her filmin bir seçimle, yani olayın bütününden seçilen parçabiraraya getirilmesiyle oluştuğunu belirtmiştik. Her görme ve filmin
incelenmesi olayı da yine bir seçimi gösterir. Görülenler izleyicinin o andaki
psişik durumunun süzgecinden geçmekte ve bu arada bazı noktalara ağırlık
verilmektedir. Ayrıca değerlendirmeyi yapan bilim adamının da seçimleri
vardır, deneyimlerine dayanarak kendi düşün yapısına en uygun olanları
seçmek eğilimindedir.
ların

Bilimsel çalışmaların duygusal etkiler bırakması genel olarak istenmez.
Bunlar dikkatimizi dağıtabilir, bilim adamının yapay olarak en yüksek oranda tarafsızlığı sağlamak için, özne-bilim adamının kendisi- ile incelenen nesne
arasına koyduğu mesafeyi yakınlaştırabilir. Duygusal etkiler, kısmen de filmin
yapı ögeleri içinde ve bunların kullanılış şekillerinde bulunurlar. Siyah-beyaz
filmin renkli filmden daha değişik bir duygusal etkisi vardır. Filmin duygusal
etkisine, örneğin bi? eğitim filminde açıklamayı okuyan kişinin sesinin karakteri de etki edebilir.
·
Nihayet duygusal etkenler belgelenecek olayın bir parçası da olabilirler.
Ancak gerçeğe uygunluk açısından önemli olan sorun, filmin ve izlenmesinin
olayın duygusal etkisine neler kattığını saptamak, dikkate almak ve elden
geldiğince ortadan kaldırmaktır.
1

Karanlık bir mekanda gösterilen hareketli resim etkileyici bir ortam yaraÇekimi yapılan insanlardan ve (daha az bir oranda) hayvanlardan hayal
gücümüzü uyandıran çağrışımlar gelir. Bunlar daha sonra bazı belirli izlenimler oluşturabilirler. RWU'nun hipnoz filmleri kasten sessiz çekilmiştir. Oysa
bilimsel açıdan ses tam burada olayın vazgeçilmez ve bütünleyici bir parçasıdır ve sözü etkileme aşamasında sesin mutlaka duyulması gereklidir. Ses
kaydından vazgeçmekte güdülen amaç izleyicilerin «trance» durumuna girmelerini önlemek olmuştur.
tır.

Yavaşlatılmış çekimlerin izlenmesinde görülen yorgunluk belirtileri
Yüksek okul hocaları ve enstitü araştırıcılarından oluşan bir grupla çok sayıda zooloji filmi izlemiştik. Bu filmlerin tümü aslan, kaplan, ayı ve maymum gibi memeli hayvanların kendilerine özgü yürüyüşlerinin yavaşlatılmış çekimlerinden
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oluşmaktaydı. Yavaşlatılmış

çekim yürüyüş türlerinin mekanizmasını daha iyi
anlayabilmek için seçilmişti. Çekimin etkisi yüksek okul öğretmenlerinin ve
hatta bizim çok yavaş hareket eder gibi görünen hayvanları hasta sanmamız
oldu. Objektif a9dan bu hatalı bir izlenim olup zaman ölçeğinde yapılan
değişiklikten kaynaklanmıştı. Ancak bir etki daha görü,ldü. Göst~riden sonra
kendimizi çok yorgun hissettik. Önce bunu açıklayamadık fakat sonradan
yavaşlatılmış çekimin hayvanları yavaş ve yorgun göstererek bize de yorgunluk duygusu aşılamış olduğunu anladık.
Esneyen bir insanın etkisi altında kalarak esnemeye başlamamız ve bir
süre sonra bitkin düşmemiz şaşırtıcı bir durum olabilir. Fakat huna da, bir
çok şaşırtıcı durumlar gibi çocukluktan beri alışılagelinmiştir. Bizim olayımız
da da yorgunluk filmin etkisinden ortaya çıkmıştı.

B~ tür etkilerin birçoğu örnekteki kadar açık olmayıp, duyum eşikleri
nin

altında gerçekleşir

ve

örneğin eleştirici tavırları güçsüzleştirebilir.

Hatalı yorumlar: Bir Afrika çalgısının yapımını konu alan etnolojik
bir film bir grup etnolog ve davranış bilimcisine gösterilmişti. Grup üyelerinin
bilimsel filmlerle ilgili birçok deneyimleri vardı. Film teknik açıdan iyi çekilmiş
ti. Çalgının bir yerli tarafından yapımının evreleri tek tek gösterilmekteydi.
Çalgı bittikten sonra yerli gülüyordu. Gösteriyi izleyen yüksek okul öğret
menleri bunu şöyle yorumladılar: «Başardığı için seviniyor. Psikolojik açıdan
değerli bir ifade ... »

Film çekiminin son,ınlarını iyi tanıyan ve çekimdeki ba~..."'>:a etkenlerin
gözlenen psişik tepkiye yol açmış olabileceğini bilmeleri gereken bilim adamları için bu fazla çabuk bir yargıydı. Fakat film gösterisinin o anki ortamında
bunun bilincine varamamışlardı.
olay da bir grup yüksek okul coğrafya öğretmeni ile birlikte
İspanya ile ilgili bir eğitim filmi (bilimsel film değil!) izlemiştik. Bir öğret
men koyunların öğlen güneşi altında ağaçların gölgesinde durmamalarını, tersine yalakların güneş altında olmasını bilimsel açıdan çok dikkate değer bulmuştu. Hemen bu «gözlemdem> kuramsal sonuçlar çıkartmaya girişti. Bizim
görüşlerimiz ise kültür filmi yapımcısının çekim planında büyük olasılıkla
«yalaktaki koyunlar» adlı bir sahne not ettiği ve zamana dikkat etme.d en,
belki sadece uygun ışık koşullarını göz önüne alarak çekimi öğlen saatinde
yaptığı, dolayısıyla koyunların aslında olağandışı bir zamanda yalak başında
çekime alındıkları yolundaydı. Bu itirazlara başlangıçta pek inanılmamış
Bir

başka

/

1

/
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ve filmin etkisi

altında varılan görüşlerin

düzeltilmesi

kısa

bir

tartışmayı

gerektirmiştir.

Bu tür olaylarla çok

sık karşılaşılır.

Bunlar filmin

psişik

etkisi sonucu

hatalı yorumlara dönüldüğü şeklinde açıklanmalıdır. Öte yandan eskiden

birçok bilim adamının filme karşı gösterdiği kuşkular, denetilme si güç
etkilere karşı bilinçsiz bir tepki olarak yorumlanabilir.

psişik

Böyle kuşkuların özellikle «b elgeseb> diye adlandırılan politik içerikli
filmler karşısında çok haklı olduğunu, psişik ç_tkiyi amaçlayan birçok film
örneği kanıtlamaktadır.

görünümü», «haftaya bakış» gibi programların
yapımcıları savaş sırasında yürüyen askerleri gösteren filmlerin belirli bir şekil
de kesilmesi için propaganda dairesinden talimat almışlardı. Alman askerlerinin çekimleri yürüme hareketinin yükseldiği devrede başlayacaktı. Böylelikle gövdeler daha dik, daha gergin görünüyordu. Yaratılan psişik etki,
bu askerlerin daha üstün ve daha başarılı olduğu idi. Buna karşılık düşman
askerlerinin çekimleri ayak hareketlerinin aşağıya yönelik aşamasında baş
latılacaktı. Bunun psişik etkisi, askerler hakkında başı öne eğik, güçsüz,
aşağılık gibi izlenimlerin doğmasıydı.
Almanya'da

«haftanın

, Sesli bir bilimsel eğitim filminde (C 810), anneleri psikolojik olarak
doğuma hazırlamak ve doğum olayını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen
Read yönteminin niteliği açıklanmaya çalışılmıştır. Film bir doğumun sesli
belgelenmesi ile son bulmaktadır. Gösterinin duygusal etkisi o denli güçlü
olmuştur ki, küçük izleyici topluluğundan aralarında bir doktor ve tanınmış
bir toplumbilimci de bulunan bir grup filmi izlerken ağladıklarını belirtmiş
lerdir. Filmde duygusal tepkiyi azaltmak için en son genel çekime bir ara
başlık eklenmiştir.
Doğuma doğrudan doğruya katılma durumunda bile duygusal tepkinin
bu denli güçlü olabileceği kuşku götürür. Olayın karanlık bir odada, filmden
izlenmesinin daha fazla duygusal tepkiye yol açtığı kabul edilmelidir. Böyle
olaylar ameliyat filmlerinde hep görülür. Bu yüzden tıp adamlarının ameliyat
filmleri ile duygusal açıdan etkilenebilecekleri bizleri şaşırtmamalıdır. Tecrübesiz tıp adamlarında bu etkiler daha yüksek bir oranda gözükmektedir.
Çeşitli vücut bölümleri ve bunlara uygulanan işlemler değişik psişik etkiler
yaratmaktadır. Birçok insan için derinin kesilmesi rahatsız edici bir görünümdür (Derimizi kendi gözlerimiz aracılığı ile tanırız). Vücudun içinde yapılan
işlemlerin izlenmesi ise daha az tepkiye yol açar. Bu konuda deneyimimiz
olmadığı için anlığımızda fazla bir şey canlanduamayız.
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Yine deneyimlere göre bu filmler birkaç kez gösterildiklerinde etkileri
etkisi güçlü olan bir film.in ilk gösterisinde izleyicileri gözlemek
de ilginçtir. Olayı yaşamanın uyandırdığı etkiyi bozmak için insanlar dikkatlerini başka yönlere çekmek isterler, daha fazla konuşurlar, sigara içilir, sandalyeler ileri geri hareket ettirilir, notlar alınır. Eğer bir ameliyat film.inde
izleyicilerden birisi kendini fena hissetmeğe başlarsa bu başkalarını da etkileyebilir. Korku ünlemleri gibi şaşkınlık ve coşku ünlemleri de etkiyi
güçlendirirler. Genellikle filmin yalnız ya da başka kimselerle birlikte izlenmesi
de psikolojik bir fark yaratır.
azalır. Psişik

Bu arada fenalaşmaınız için korku uyandıran film çekimleri görmem.iz
de şart değildi:r. Bazen bu duygu zararsız çekimlerle, örneğin dalgalı denizde
giden bir gem.ide, veya kötü bir yolda giden bir arabadan yapılan çekimlerde
de uyanabilir. Böyle durumlarda hareketsiz bir odada, sabit bir sandalyede
oturduğumuzu kesinlikle bilmemize rağmen başıınız döneb~lir, midem.iz bulanabilir.
Tüm bu psikolojik etkenler filmlerin değerlendirilmesinde de önem kazanabilir ve gerçeğe uygunluğu zedeleyen vurgulamalara yol açabilirler. Aslında
bir dizi r esmin bütünlük içindeki bir hareketin görüntüsü olarak algılanması
bile bir yanıltmacadır. Ayrıca sahnelerin arka arkaya gelişinden nesnelerde
varolmayaıı bazı bağlantılar çıkarılabilir.

Bir filmin değerlendirilmesinde doğru yolda olunup olunmadığına dair
duraksamalar varsa gösterim durdurulmalı ve tek tek sahnelerin ya da resimlerin bıraktıkları izlenimler, bunlar üst üste görülerek sınanmalıdır. «Bilimsel
filmin gerçeğe uygunluğuna, onu parçalara bölerek yaklaşılır». Bir bilim adaınının bu belirgin önerisi zor durumlarda bize haklı bir yol gibi gözükmektedir.
Gerçeğe uygunluk konusu ile ilgili sorunlar böylece aydınlanmış oldu ...
Nesneyi, çekimi yapanı ya da değerlendireni etkileyebilecek tüm unsurlar
elden geçirilmeli Vf'. film.in hazırlandığında ve değerlendirilmesinde dikkate
alınmalıdır.

Encyclopaedia Cinematographica filmini başarılı veya başarısız kılan
etkenin gerçeğe uygunluk olduğuna daha önce işaret etmiştik. Bu tartışmadan
edinebileceğim.iz bir diğer izlenim de gerçeğe uygunluğu sürekli arttırabilmek
için çaba göstermem.iz gerektiğidir. Burada her filmde eklenmesi gereken
ek metin de bir rol oynayacaktır. Ek metinde gerçeğe uygunluğun kaçınılmaz
olan kısıtlamalarına ve yanlış yorum olasılıklarına belirgin bir biçimde dikkat
çekilmelidir.
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Yanlış yorumlara sıkca değindik. Tek tek filmlerin içeriği ile ilgisi bulun~
mayan, ancak sinemacılığın yazgısını tümüyle etkilemiş ve bugün artık tarih
olmuş birkaç•yanlış yorumu anarak yazımızı bitirmek istiyoruz. Bu yorumlar
filmin çok şey borçlu olduğu sinemanın öncüleri tarafından yapılmıştır. E. J.
Marey* , kendi görüşüne göre önemsiz olduğu için gösterim ile hiç ilgilenmemiştir. Louis Lumiere'nin başlangıçta filmin birkaç yıllık kıs a bir ömrü
olacağını ve bu buluşun sadece bilimsel bir merakı t emsil ettiğini ileri sürdüğü
söylenmektedir.

• Marey, Etienne Jules, (1830-1904) Fransız
hareketlerini incelemek için seri fotoğraf resimler

Fizyoloğu,

1882

kullanmıştır.

yılından
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