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BIR KISA FILM 

SENARY SU YAZMAK 
z aman zaman izlediğimiz kısa filmlerde 

çok çarpıcı buluşlarla karşılaşabiliyoruz. 

Buluşlarla izleyicinin istenilen atmosfere 

çek lmesıne karşı değilim elbette ama bir kısa fil· 

mın yalnızca buluşa dayanması, onu sömürerek 

kendısını var etmeye çalışması çok sağlıklı bir şey 

değiL 

Nedense bende bu durum vur-kaç taktığı gibi bir 

ızlenim uyandırıyor. 

Tıpkı bir sıkıntı anında arkadaşınızın anlattığı bir 

fıkra gibı birazdan unutup gidebiliyorsunuz. Oysa, 

Kısa film o kısacık sürede seyircinin belleği ne derin 

bır neşter atabilir ya da hayata daır çok kuçük bir 

3yr.ntnın peşinden giderek size mınımalist bır öy

I<J anıatabıl i· 

Kıs.ı ı; m en az•ndan hitap ettiğı kitlede böyle bir 

dL"YQU ·ıyandır~alıdır. 

Bazı filmler özell kle belli bır gruptakı ınsanlar 

çın bır anlam taşır Belkı şöyle dersek daha doğru 

·ur, Baz• filmler hedef kitlesine ula;tığmda o he-

def kıtiP •ç.n daha fazla şey ıfade eder''. 

( y<.a, k '.3 fılm ,alışması yapanların senaryoların

da Cc!ellik e genç arkadaşların senaryolarındal 

hep ~ynı t.emalar qoze ç.-roıyor. Belli duygu yogun

lı k, ·ı r.: ... llar.: ı eyır nırı zayıt tarafıra saldır 

" 1 Ç<. , rken, tıu ~uyarlıklar dıartaral zleyici· 

• un ç k rt 10ruz l<;.ba, ncelıks .• , yuzeyse· 

o 

Birçok kısa film yeterince 
olgunlaşmamış küçük bir 

fikir üzerine kuruluyor, oysa 
senaryo yazımı ortaya iyi 
bir kısa film çıkarmak için 

belki de en önemli 
aşamalardan biri. 

RlZA KlRAÇ 

fazlasıyla düz ve hatta çoğu kez söylediğini yalan

layan, bazen samirniyetsiz hikayeler. 

Bu tür filmierin başında televizyon kültürünü eleş

tlren kısa filmler başta geliyor. 

Televizyon kültürünün toplum-birey üstündeki etki· 

sini eleştirrnek için yapılan filmlerde, genellikle te

levizyon bağımlılığı, kişinin çevresine yabancılaş

ması, duyarsızlaşması, yalnızlaşması ve buna bağ

lı olarak şıddet öğeleri fazlasıyla kullanılıyor. Bu

nu anlatmaya çalışan bır kısa filmci ne yapıyor; 

öncelikli olarak elindeki malzemenin televızyon 

malzemesi olduğunu unutarak, o formatın bütün 

nimetlerini kullanmaya çalışıyor. 

üzeili ·le zayıf hikayeleri ya da inceliki ı düşünül

memış ayrıntıları filMe yansıtamadığı için tabirı 
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caizse kurguya ası lıyor! l<ısa ve hızlı planlarla iz

leyicisini, eleştirdiğ i mekanlımayla baş başa bıra

kıyor. Çeşitli illüzyonlarla izleyicinin başını dön

dürmeye çalışıyor. Oysa eleştirdiğimiz konu tele

vizyonun izleyici üstündeki hegomanyası değil 

miydi? Niçin izleyicı üstünde hegomanya kurma

ya çalışıyor kısa filmci? Duygudan daha çok tep

kilere seslenen planlarla seyircinin hayatına ilişkin 

keskin yargılar ortaya koyarken, eleştirdiğirniz 

mekanizmanın, yani televizyon kültürünün etra

fında dolaşıp, bir türlü asıl soruna gelemiyoruz. 

Bildik sözleri söyleyip köşemize çekiliyoruz. Sen 

sağ ben selamet! 

Yine bir dönem çok sık rastlanan 'nostalji' teması· 

nın işlendiği filmlerde buna benzer hatalar yapıyo

ruz. Yeni nesil le, eski nesil arasındaki farklılıkları, 

uçurumları ipe di zer gibi sıralayıp bırakıyoruz. Hi

kayenin sonunda, eski neslin temsilcisını mezara 

göndererek, izleyici üstünde bir suçluluk duygusu, 

vicdan azabı oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten, hika

ye incelikil işlenmediği, kahramanlarımızın ruh 

hali yeterince filme nüfus etmediği için bir çok şey 

havada kalırken, biz tilmin en önemli karakterle

rınden birıni öldürüyoruz. Seyirci tilmin sonunda 

düşünmek yerine "Vah vah" deyip koltuğundan 

kalkıyor . 

Buna benzer bir yanlış da, aksiyon filmleri özentisi 
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olcJııqıırıu ılı~lı·rirıe kad.lr t7l,.yıo~irır lıl\'ittlırfltl, ı 

i'trrlPyrrı kts.i:l filrnlerdıı gOrrm•k nıımıkun. 

Bu lur filmierin omelildi ~orunu, hi~hır ~·>ı soyle 

mek ist.ernemt·Sı. Arııa yine dP bu lstt•qi tnillur gOre 

biliriz, bir şartla; bize başı ve sonu olan bir fılnı iz 

!etmesi gerekiyor yönrtmenin. Çünku, aksi t;Mirde 

yönetmen, aksiyon sahnelerinin çekiminde ne kadar 

başarılı olduğunu kanıtlamak için bu kısa filmı çek 

miş diye düşunmekl.l'n kendimi alamıyorum> 

Farz edelım ki, izlediğimiz tilmin aksiyon sahnele· 

ri gerçekten müthiş başarılı, "eee", filmin temel 

taşını oluşturan gelişme bölümdeki hikayemiz ne

rede? Bu tür filmlerde, klişelerle de olsa bir neden 

sonuç ilişkisi kurmak zorunda değil miyiz? Hadi, 

neden sonuç ilişkisini de bir yana bırakalım; film· 

deki karakterler, tipler ve bir bütün olarak anlatı

lan hikaye inandırıcılıktan yoksunsa, yaptığımız 

hiçbir şey izleyiciyi ırgalamaz ki, genellikle ırgala

mıyor' "Ben izleyici için çekmedim ki?" diyebilir

siniz ama bu soru da çok akıllıca değil. 

"BEN BURADAYlM" 

Kısa filmeinin dertlerinden biri, izleyleiye 'ben bu

radayım' demektir. Burada olduğunuzu sinema 

perdesinin ya da televizyon ekranın karşısındaki 

seyirciye duyurabilmeniz, vartığınızı kanıtlamanız 

için öncelikle disipline olmuş bir senaryo çalışma

nız olması gerekiyor. Yaptığınız işin tutarlılığı za

ten sizin nerede olduğunuzu izleyleiye gösterir. 

Kısa film çalakalem yazılmış bir senaryoyla, ya da 

hasbelkader çekilmiş bir iki planın art arda bağ

lanması yaratılamıyor. Sıradışı bir film yapacaksa

nız bile bunun için dört başı marnur bir senaryoya 

sahip olmanız gerekiyor. 

Hep es geçilmiştir· sinemanın öncelikli olarak bir 

aniatı sanatı olduğunu unutmamamız gerekiyor. 

Olay örgüsü, karakterlerin detaylı tahlili, neden so

nuç ilişkisi hikayede incelikil düşünülmesi gereken 

konular. Eğer hikayenizde ya da şöyle söyleyelim; 

çekmeyi düşündüğümüz filmde, karakter, neden 

sonuç ilişkisi vs. yoksa bile bir olay örgüsü ve bu 

olay örgüsünün kendisıne has bir iç mantığı vardır 

ve bunun realize edilmesi gerekir, bu da bir senar

yo çalışması gerektirir. Bu işi kurgu aşamasına bı

raktığınız andan itibaren anlatmaya-göstermeye 

çalıştığınız şeyler izleyicide yanlış imgeler uyandı

rabilir. 

Buradan yola çıkarak, kısa ya da uzun metraj 

önemli değil, senaryo yazmak isteyen birisi önce

likli olarak, sekans, sekans-plan, sahne, plan bilgi

sine sahip olmalıdır. 

Sekansların gerektirdiği olay başlangıcı, gelişimi, 

sonuçlanması gibi akışları çözdükten sonra, bunun 

tilmin bütüne hizmet etmesi için gerekli bağlantı

ları sekanslar arasında kurmak, belli bir ritim 

oluşturmak gerekmektedir. 

Sekansın kendi ritmi, sahnelerin, sahneterin ritmı 
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rh ıılaııl.ırırı rıltı ıı ı belırlırtPrl bır uı ur oı • l!!t r, 

pl.;ıniarırı rıtrnı df ntolrrl, \df n,.l, ı ı ıtrr k ıı 

ları ve '.l.'kdrı"ı~rırı rıtmı fıhnuı hUtiind lı: ı lt ı tlf' 

Hrleyt·bılır. Bu cırılaWt ığınuz lııkdY''Jf', Y!ljl (jımıı 

Vurqu dun:ninr. qo re dPğı~tulir 

Bu olqu r..enartonun buHmUnr- ~dw·ıdı~ırrı,, ~~Jqr.r 

yi duşundu(jurnuz filrnin !ıefldryosunda d~hı fılmın 

ritrnini his:.edr·bilirız, Burad• Jnldtrnaya çatı~: 

ğım ~yin nı• kadar zor olduijunuo lorkındayır- n 

redeyse he< duyumuzla ılgıli bir sıırt~. 

Bir film, dokusunu, sesıni, tadını, ~okusunu, qo 

rüntllsünü ızleyicıye ulaıtırdıgında film baıarolı 

oluyor. Bunu için çokça film ızlerl'ek ve tıelfı se 

karısiarda anlatımı n nasıl hızlandığını ya da yavaı

ladığını, kimi zaman karakterin, kimi zaman olay· 

ların geçtiği mekanların, kimi zaman da özellikle 

olayın ön plana çıktığını defalarca görmek gerekir. 

!(imi filmler özellikle bazı sahnelerıyle hatırlanır, o 

sahne kutsanır, büyüleyiciliğiyle aniatılıp durulur. 

Oysa, o sahneyi başarılı, unutulmaz kılan agelerden 

birisi o sahneye gelene kadar izleyiciyı göstermek ıS· 

l.l'diğimiz ~ye hazırlamaktır. Şayet, o vurucu sahne 

için seyirciyi hazırlamazsanız o sahnenin etkisi aza

lır, hatta bazen hiçbir şey ifade etmeyebilir. 

Buna verilecek en güzel örneklerden birisi, Olağan 

Şüpheliler !Usual Suspects,1995) tilmindeki bir 

sekanstır. Şüpheli oldukları için gözaltına alınan 

altı kişinin, polislere ders vermek için, elmas ka

çakçılarına kurye olarak hizmet veren New York 

polisine düzenlediklerı baskın sahnesidir. Kusursuz 

bir sekans örneği olan bu bölüm öncesinde seyirci 

yapılacak eyleme hazırlanır ve olay örgüsünün sü

rekliliği bir sonraki sekansta devam eder. Bu se

kans kesik kesik planlarla başlar ve bir takiple de

vam ettikten sonra birden soyguna tanık oluruz. 

Fakat anlatıcı seyirciye olayla ilgili bilgi aktarır

ken, önceki sekanslarda kafamızda soru olarak ka

lan bilgiler birden billurtaşır ve hikayenin içine da

hil oluruz, o dakikadan sonra karşılaşacağımız 

hiçbir şey bizi şaşırtmaz, çünkü karşımızdaki ka

rakterlerin gerçek kişiliği hakkında 'kesin' bilgiler 

edin i riz. Hem de, topu topu iki, üç dakikalık bir se

kansta bu gerçekleşir. 

Bu sekansı tilmin bütününden çıkartıp izlediğimiz

de, hoş bir aksiyon sahnesi olarak düşünebiliriz sa

dece, oysa sekans tilmin bütününde gerçek anlamı

nı kazanıyor. 

Olağan Şupheliler'deki bu sahne gibi başka örnek

ler verebiliriz. Bilmemiz gereken şey, aksiyonun 

tek başına çok şey ifade etmediğidir. 

l<ısa filmde olay örgüsünü, aksiyonu izleyleiye doğ

ru ve etkileyici aktarmak için vaktimiz çok sınırlı

dır, böyle bır durumda tilmin ritminin önemi daha 

fazla öne çıkıyor. Uzun sekanslarla anlatmak zorun

da kalacağımız olay örgüsü zaman zaman kısa 

planlarla kurulu sekanslar yoluyla anlatabilir ya da 
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!<ısa fılml deki ek m teknık er, , • rrnk 

ra hareketi vs. gıbı hatalar t,. yiJla bırıkıp, k 

rakterorı qe·~klı~ıyle ı go "~ r 1111' klra<ll'rle 

rın yaratım sureelnde de c ddo hatalar taP fd ~o. 

tanık oluyor'Jl. 

Yeşilçarr,, fılmlerındel<ı •lif- karal-"•rl•rden pek 

bır farkı olamayan bu ko,ıııkler q•rn'liıklc dahıl Oo 

dukları sınıfların ınsanları gıbı gıyonm:z, ko~ r 
maz, yunımez, onların gıttıkleri rnekAriarı gi 

mez, onlar gibı Konuşmaz, ıçkı bardağını sınıfına 

dahıl ınsanlar gibı elınde tutrnazl 5"rada 1apar.a 

ğımız şey, karakl.l'rımizın sırılını belirledikl.l'n sor 

ra, hik~yemizdek' of ay ôrgc:"nde o karakterır 'e 

ler yapıp neler yapamayacağırı. yaptıklarını "• 

yapabileceğini belirlemek. 

O rneğin, bankada çalışan bir kadınon görevlinın gı 

yimini, konuşmasını, mimiklerinı, jestlerini, aıle iliş

kilerini düşünüp kağıda dökmek için onları kısa bir 

sürede olsa gözlemlemek gereklidir. Gözlemlerimiz 

sonucu bütün banka memuru kadınların bazı ~yle

rı yaparken ortak özellikler gösl.l'rdiğini göreceksi

niz. Aynı ~Y, bır seyyar satıcı ya da ust sınıfiara aıt 

bir iş veren için de geçerli olacaktır. Bu bitgilere 

ulaşmadan yaratacağımız karakl.l'rler ya yarım, ya 

eksik ya da bildik kli~lerle bezeli hareketleri pe~ 

peşe sıralayan tipler olacaktır. 

Filmde oluşturmaya çalıştığımız karakl.l'rlerı sağ

lıklı analiz edip onları gerektiği gibi konuıturmaya 

çalıştığımızda bizim yakıştırmaya çalı~tığımız hal 

ve tavırların, söyletmeye çalıştığımız bazı sözcükle

rın onlara yakışmadığını göreceğiz. 

Burada diyaloğun önemi ortaya çıkıyor. Kağıt uze

rinde yazdıklarımızın bazen oyuncunun ağzına ya

kışmadığını da görebiliriz. Kitabi dili bir kenara bı 

rakıp günlük ağzın kullanım biçimleriyle karakter

lerimizi konuşturduğumuzda diyalogların daha akı· 

cı olduğunu göreceğiz. 

Özellikle şivelı konuşan karakl.l'rlerin dili kullanımı

na dikkat etmek gerekiyor, çok ciddi bır diyalogun 

komik bir unsura dönüşmesi l.l'hlikesiyle baş başa 

kalabi li riz. 

Son olarak; yazıp bitirdiğinizi düşündüğünüz senaryo

yu biraz dinlendirin. Bir hafta mı olur, bir ay mı? O si· 

ze kalmış. Bu süre sonunda senaryoyu yeniden okuyup 

üstüne düşünün, mutlaka bazı eklemeler ve çıkarma

lar yapacaksınız. Bundan korkmadan yazdığımız se

naryo üstünde çalışmaya devam etmelıyiz a 
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