
 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

PROFESYONEL DANSÇILARDA SAHNE MAKYAJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Mehtap Fidan AYATAR 

 

 

 

Anasanat Dalı : Türk Müziği 

Programı : Türk Müziği 

 

 

 

 

HAZİRAN 2010 

 



 
ii 

ÖNSÖZ 

Sahne makyajı; oyuncuların üstlendikleri rolün özelliklerini en iyi şekilde seyirciye 

aktarabilmek için çeşitli teknik ve makyaj malzemelerinin yardımıyla bürünmeleri 

gereken karakteri yüzlerini boyayarak gösterme sanatıdır.  

Sahne sanatları pek çok disiplinin iç içe geçtiği kolektif sanatlardan biri olduğundan, 

bu alanda başarı yakalanması için birden fazla faktörün iyi bir bileşeni olarak bir 

eserin sahnelenmesi gerekmektedir. İşte bu noktada seyirci ile dansçı arasında 

kurulan başarı oranında -ki bunu eserin içerdiği duygunun doğru bir şekilde jest ve 

mimiklerle seyirciye aktarımı olarak da adlandırabiliriz- devreye makyaj girer. 

Günümüz sahne sanatları dünyasında başarı sağlamak yolunda şans faktörünü en aza 

indirmek için adeta yapılan matematiksel hesaplamalarda işin amatör zihniyetlerle 

yürütülmesi düşünülemez. Sahne sanatlarındaki makyaj konusundaki ilerlemenin 

yolu şüphesiz kişisel yeteneğin yanında çokça okumak ve araştırmaktan 

geçmektedir. Dilerim ki bu yüksek lisans tezi bu konuda ülkemizde bulunan açığı 

kapamaya bir nebze de olsa yardımcı olabilecek ve en azından ana konularda 

aydınlatıcı bir rol üstlenebilecektir. 

“Profesyonel dansçılarda sahne makyajı”  ismini taşıyan bu yüksek lisans tezinin 

oluşma süreci boyunca bana her zaman büyük destek olan ve yardımlarını 

esirgemeyen değerli hocam ve tez danışmanım İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet 

Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Sayın Doç. Nihal Ötken başta 

olmak üzere; tezin fotoğraflanmasında bana yardımcı olan Night of the Sultan’s 

dans grubunda beraber dans ettiğim, şimdi ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi 

sanatçılarından olan Murat Öztekin’e, mask koleksiyonunun tezim için 

fotoğraflanmasına izin veren Çağdaş Bale Topluluğu kurucusu aynı zamanda sanat 

yönetmeni olan Sayın Cem Ertekin’e, yurt içi ve yurt dışından farklı kaynaklara 

ulaşmamı sağlayan Yüksek Mimar Sayın Hazım Ayhan Ayatar’a ve İngilizce 

çevirilerde her başım sıkıştığında rahatça arayabildiğim Sayın Mercan Uluengin’e, 

bu tezin sonunda bulunan profesyonel dansçı makyajı uygulamaları bölümünde yer 

alan örneklerin birçoğundaki makyajları yapan ve çalışma boyunca bilgisini benden 
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PROFESYONEL DANSÇILARDA SAHNE MAKYAJI 

ÖZET 

 

Yapılan çalışmada ilk olarak sahne, dans, makyaj ve ışık kavramlarının tanım ve 

tarihçeleri, konunun önemi ve anlaşılabilirliliği açısından değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın asıl amacı, tüm bu etkenlerle gelişen ve ayrı bir alan olan sahne 

makyajının, makyaj yapan kişi ve seyirci açısından öneminin vurgulanmasıdır. 

Buradan hareketle, ilerleyen bölümlerde makyajın yapıldığı yüzey olan yüz 

hakkında anatomik ve tipolojik açıklamalara yer verilmiş ve yüz üzerinde yapılacak 

olan değişikliklerde kullanılan malzemeler ve bunların kullanılış şekli hakkında 

bilgi verilerek, sahne makyajının uygulama aşamaları örneklerle açıklanmıştır. Tüm 

bunların yanında, farklı tiplemelerin hayata geçirilmesi açısından önemli olan 

değişik efekt uygulamaları ile farklı yaş dönemi uygulamalarına yer verilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise, araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında 

profesyonel dansçıların yapmış oldukları birkaç örnek incelenmiştir.  

Yapılan çalışmanın ve pratik hayatta kazanılan deneyimlerin bir araya getirilmesi ile 

sonuç ve öneriler bölümleri oluşturulmuştur.  

Halk oyunlarımızın sahnelenmesi sırasında uygulanan makyaj tipi veya tiplerine 

ilişkin bir çalışmaya rastlanılamadığından sadece geleneksel makyajın unsurlarına 

yer verilmiş, bunun yanında ağırlıklı olarak çalışmaya adını veren “sahne makyajı” 

üzerinde durulmuştur. Bu noktada kaçınılmaz olarak yapılan açıklamalar diğer 

sahne sanatlarıyla ortak bir paydayı oluşturmuştur. 

Sahne makyajının sadece el becerisine dayalı bir meslek olmadığı, aksine ciddi bir 

birikim ve vizyon gerektirdiği görülmüş, bir eserin sahnede aldığı reaksiyonun 

içinde makyaj tasarımının ne denli büyük bir yer kapladığı aktarılmaya çalışılmıştır. 

Sahne makyajı ister bir makyaj uzmanı tarafından uygulansın, isterse de oyuncunun 

kendisi tarafından hayata geçirilsin, unutulmaması gereken nokta, sahne makyajının 

kişisel bir tasarım ve uygulama sürecinden geçerek hayata aktarıldığı gerçeğidir. 

Buradan hareketle sahne makyajı, her zaman kişilere göre farklı yorumlara açık 

olarak gelişimini sürdürecek bir alandır. 
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STAGE MAKEUP FOR PROFESSIONAL DANCERS 

ABSTRACT 

In order to establish the significance of the topic and to render it more 

understandable, the study begins with a list of terms related to, and short history of, 

dance stages, dance, makeup and light. The purpose of the study is to emphasize the 

importance of stage makeup-which has developed in relation to the above factors 

and as a separate field-both for the dancers and the audience. 

The study continues with a survey of face types and its anatomy in view of the fact 

that the face is the medium onto which makeup is applied. In this part, stage makeup 

is explained using examples, and the types of changes made to the face, as well as 

the materials used to affect these changes, are explained. Additionally, special 

effects makeup--which is important for rendering unusual characters--as well as age-

change makeup is dwelt upon. 

The last part of the study contains a synopsis of the earlier sections, and presents 

several examples of makeup used by professional dancers. 

The Conclusion and Suggestions sections are comprised of an amalgamation of the 

above findings and real life experience. 

No studies known to this author outline the types of makeup applied to Turkish folk 

dancers; as such, only traditional makeup has been covered in this study. Apart from 

this, the focus has been on dance scene makeup the topic of this study. This 

comprises the linch pin of the present study and other histrionics.   

The main message of the study is that dexterity is not enough for successful stage 

makeup; it is an art which can only be perfected after years of practice and one 

which requires creative vision. Also noteworthy is the fact that the feedback 

received from the audience during performance is determined in significant part by 

the quality of makeup on the performers. 

Whether applied by a professional makeup artist or by the performers themselves, it 

is important to remember that makeup is a personal creative process. As such, stage 

makeup will always be open to personal interpretation and its development will be 

dependent upon personal effort. 

 



 1 

1. GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışma, profesyonel dansçıları temel alarak, sahnede üstlendikleri rolün 

gerektirdiği yüz ifadesi ve mimikleri güçlendirmek ve seyirciye daha iyi 

yansıtabilmek amacıyla yapılması gereken sahne makyajını her yönünü dikkate 

alarak oluşturulmuştur. Böylece, konu itibariyle çalışma günlük makyaj 

uygulamalarından ayrılmış ve sadece kadınlara özgü olmaktan çıkarılıp, erkek 

dansçı için de uygulanması gereken bilgileri içerir hale gelmiştir. Bu çalışmanın 

çıkış kaynağı, sahne kavramının gelişimi ve buna paralel olarak ışık kullanımı ile 

birlikte gerekliliği tartışılmaz hale gelen sahne makyajının ülkemizde 2001 

senesinden itibaren faaliyetlerini sürdüren özel dans topluluklarının çalışma alanına 

girmesi olmuştur.  Ancak ülkemizde ve dünyada gerek ele alınan konular 

bakımından, gerekse bu konular işlenirken kullanılan farklı dans disiplinleri (klasik 

bale, modern dans, halk oyunları, özgün koreografiler, salon dansları vb.) açısından 

sahne makyajı uygulamalarının belirleyici dinamiklerinin içine alan bir çalışma 

haline getirilmiştir. 

Araştırmanın adı olan “Profesyonel Dansçılarda Sahne Makyajı” ifadesinden yola 

çıkarak; sahnenin gelişimi, dans ve dansçı kavramlarının tanımı ile bunların tarihsel 

gelişimi incelenerek “Sahne Makyajı” kavramının nelerden etkilendiğini göstermek 

amaçlanmıştır. Ayrıca sahne makyajının, makyajın farklı bir uygulama dalı 

olmasından hareketle “Makyajın Tarihçesi” hakkında da bir çalışma yapılmıştır. 
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1.2. Çalışmanın Konusu 

Çalışmanın konusu “Profesyonel Dansçılarda Sahne Makyajı” üzerinedir. Konu 

başlığından hareketle bu çalışma, sahnede profesyonel dansçılar tarafından 

sergilenen dans yapıtında yer alan her dansçının, esere konu olan olay kurgusunun 

seyirciye jest, mimik ve dans figürleri ile anlatımı sırasında, ifadeyi daha güçlü 

kılabilmek ve doğru bir şekilde aktarabilmek amacıyla makyajın nasıl yapılması 

gerektiğini açıklayan bir çalışmadır. Çalışmanın adında kullanılan “Sahne Makyajı” 

ifadesi, “Günlük Makyaj” uygulaması ile olan farklılığın ve ayrışmanın vurgusunu, 

aynı zamanda da sahnelenecek olan eserin özelliklerine göre makyajın gerekliliğini 

ifade etmektedir. 

Buna bağlı olarak belirtmek gerekir ki “Sahne Makyajı” konusu ele alınırken, 

çalışmanın adında geçen “Profesyonel Dansçı” ve “Sahne” ifadeleri de konunun 

tarihsel ve kavramsal olarak oluşumunda birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil 

etmektedirler. Sahne ışığının makyajın algılanmasına ve seyirci üzerindeki direkt 

etkisine bağlı olarak tanım ve tarihçesi ile birlikte incelenmesi, sahne makyajı ve 

ışık ekseninde belirleyici unsur olan renk kavramının açıklanmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu yüzden bu kavramları ana hatlarıyla da olsa ele almak ve ilgili 

açıklamaları yapmak konunun aktarımı ve anlaşılması yolunda önemli bir pekiştirici 

unsur olarak görülmüştür. 

Çalışmada; günümüzde geleneksel makyaj malzemelerinin yerini alan ve 

uygulamada aynı etkiyi veren kozmetik sanayince geliştirilmiş ürünlerle ortaya 

konan çalışmaların yanında, tasarımı daha da etkileyici ve gerçekçi hale getiren ve 

bir takım destekleyici unsurlara (peruk, takma kirpik, takma sakal, vb.) ve bunların 

uygulamalarına da yer verilmiştir. 

Gerek amatör, gerekse de profesyonel dans hayatımda makyaja ilişkin edindiğim 

farklı deneyimler, bu çalışmanın hayata geçirilmesi için itici bir güç olmuştur. Bu 

deneyimlere ek olarak sahne makyajı uygulamalarındaki farklı yaklaşımlara da 

çalışmada yeri geldiğince yer verilmeye çalışılmıştır. 
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Uzun yıllar devlet opera ve balelerinde makyaj sanatçısı olarak çalışmış, her biri 

sahne makyajı konusunda uzman olan Derya Ergün, Neriman Eröz, Ebru Güleren 

Yılmaz ile yıllara dayanan birlikte çalışma ve bilfiil yapılan makyaj uygulamaları 

sonucu, konunun detaylarına vakıf olunarak sahne makyajının nasıl olması 

gerektiğine ilişkin birikim oluşturulmuştur. Bu birikimin teorik çalışmalarla 

desteklenmesi ile bazı çıkarımlara varılmış ve bu sonuçlara çalışmanın içinde yer 

verilmiştir.  

1.3.  Çalışmada Kullanılan Araştırma Yöntemleri 

Çalışmanın hazırlık aşamasında yerli ve yabancı kaynakların taranmasının yanında 

yapılan pratik çalışmalardan edinilen tecrübelerden faydalanılmıştır. Makyaj 

sanatçısı Ebru Güleren Yılmaz ile yapılan görüşmelerde alınan bilgiler çalışmaya 

yansıtılmıştır. Solist dansçı olarak görev aldığım; Sultan’s of the Dance, Anadolu 

Ateşi ve Night of the Sultan’s gruplarındaki gösteriler boyunca mezunu olduğum 

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk 

Oyunları Bölümünde almış olduğum makyaj derslerinin pratik hayatta uygulama 

biçimini görmüş ve bu sayede birbiri ile çelişen ve uyum sağlayan noktaları saptama 

fırsatını yakalamıştım. Özellikle geleneksel makyaj ile sahne makyajının farklılığını 

yerinde tespit etme fırsatı tarafımdan değerlendirilmiştir.  

1.4.  Çalışmanın Evreni 

Bu çalışma profesyonel dansçıların performansı ile sahnelenen dans eserlerinde 

uygulanması gereken sahne makyajının temel ilkelerini ve uygulanış biçimlerini 

kapsar. Çalışmanın evrenine ilişkin verilen uygulama örneklerinde adı geçen dans 

gruplarının devlet toplulukları hariç, halk oyunları ağırlıklı bir anlatım biçimini 

seçmiş olmaları, daha önce bu gruplar üzerinden örneklemeler yapılmadığından 

tercih sebebi olmalarını sağlamıştır. 
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2. SAHNE, DANS, IŞIK, MAKYAJ TANIM VE TARİHÇELERİ 

2.1. Sahnenin Tanım ve Tarihçesi 

Sahne, izleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde 

yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer olarak 

tanımlanmaktadır. (TDK Türkçe Sözlük, 1992). Ancak günümüz sahnesi için geçerli 

olan bu tanıma ulaşılana kadar tarihsel süreç içinde farklı aşamalardan geçilmiştir. 

Sahnenin bu gelişimi tiyatro yapılarından bağımsız olarak ele alınamayacağından, 

konu bu eksende incelenmiştir. 

Tiyatro yapısı ise, çeşitli tiyatro gösterilerinin izleyici önünde oynandığı yapıya 

denir. Tiyatro sözcüğü Yunancada “seyirlik yeri” anlamına gelen theatron’dan 

türetilmiş, dilimize İtalyancadaki teatro sözcüğünden geçmiştir. Günümüzde modern 

bir tiyatro binası başlıca üç bölümden oluşur: izleyicilerin oturarak oyunu izledikleri 

oditoryum, oyunun sergilendiği sahne, sahnenin iki kenarı ve arkasında çeşitli dekor 

ve gereçlerin bulunduğu sahne arkası ya da kulis Tiyatro yapılarının dolayısıyla 

sahnenin tarihsel gelişiminin aktarılması, sahne makyajının öneminin daha iyi 

değerlendirilebilmesi için anlamlıdır. Aşağıda, ilk önce maddeler halinde verilen 

tiyatro yapılarının açıklamaları yer almaktadır (Ayatar, 2003).   

 Yunan Tiyatro Yapıları, 

 Roma Tiyatro Yapıları, 

 Ortaçağ Tiyatro Yapıları, 

 Rönesans Tiyatro Yapıları, 

 17. ve 18. yy Tiyatro Yapıları, 

 19. yy Tiyatro Yapıları, 

 20. yy Tiyatro Yapıları. 
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2.1.1.  Yunan tiyatro yapıları 

Tiyatrolar inşa edilmeden önce oyunlar, şehir merkezinde tapınağın önünde 

oynanırdı ve burada mutlaka bir sunak yer alırdı. Yunan tragedyasında dekor 

kullanılmazdı, oyuncular maskeler takarlardı. Koronun büyük bir önemi vardı. Koro 

duyguların anlatımı ve seyirci-oyuncu ilişkisinin kurulması için önemliydi. 

Seyircilerin izleyebilmesi için ilk yapılan sıralar ahşaptandı ve ilgiyi canlandıranlara 

odaklandırmak için daire şeklinde konumlanmışlardı. Daha sonra anlatıcı ya da 

canlandırıcının arkası boş kalacak biçimde yarım daireden daha geniş bir forma 

ulaşıldı. Canlandırıcıların arkasına ilk önce kumaşlar gerildi, sonra ahşap kulübeler 

kuruldu. Daha sonraları bu yapılar ve sahne arkasındaki kulis binası (Skene) taştan 

inşa edildi. 

Yunan tiyatrosuna örnek olarak; Yunanistan’daki Epidauros Tiyatrosu ve Atina’daki 

Dionysos Tiyatrosu verilmiştir (bkz. : Şekil 2.1.). 

 

Şekil 2.1. : Epidauros ve Dionysos tiyatrosu planı. 
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2.1.2.  Roma tiyatro yapıları 

Roma tiyatrosunun, Yunan modelini örnek alarak oluşmuş olması doğal bir 

sonuçtur. Roma tiyatrolarında orkestra önemini yitirmiş ve oyun orkestradan sahne 

üstüne alınmıştır. 

Koro artık sadece oyun aralarında görülürken, orkestra, etrafında senatörlerin ve 

yargıçların yerleştiği yarım daire formuna çekilmiştir. 

Roma tiyatrosunda sahnenin daha çok öne çıkmaya başladığını görürüz. Sahne altı 

da depo olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yunan döneminde arazi eğimine oturtulan 

tiyatro yapıları, Roma döneminde kemerin ve tonozun kullanılmaya başlanmasıyla 

düz alanlarda ayaklar ve kemerler üzerine inşa edilmeye başlanmıştır. İlk 

dönemlerdeki Roma tiyatrolarının malzemesi, Yunan tiyatrolarının gelişimine 

benzer şekilde, ahşap, daha sonraları ise taş oldu. 

Roma tiyatroları, Yunan tiyatrolarına göre daha fazla bütünlük arz etmekteydi. 

Roma döneminde orkestra düzeninin değişmesiyle oyun yeriyle seyir yeri birleşerek 

tüm yapıyı oluşturmuştur. 

Roma tiyatrolarında sahne gerisindeki binanın duvarı, değişmez bir sahne dekoru 

olarak kullanılırdı. Roma dönemi tiyatrolarına örnek olarak; Roma’daki Marcellus 

Tiyatrosu ve Ortia Tiyatrosu verilebilir(bkz. : Şekil 2.2.). 

 

Şekil 2.2. : Roma’daki Marcellus tiyatrosu ve Ortia açık hava tiyatrosu planları. 
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2.1.3.  Ortaçağ tiyatro yapıları 

Roma imparatorluğu yıkıldıktan sonra kilise tiyatroyu yasaklamıştır. Ortaçağ 

tiyatrosuna ait en erken yazılar Hıristiyanlık kaynaklıdır. Oyunların drama formuna 

gelmesinin Hıristiyan hayatındaki çeşitli hikâyelerden kaynaklandığını söylenir. 

Bu küçük gösteriler ilk olarak kiliselerin içine girmişler, neflerde yahut atların 

önünde sergilenmişler, daha sonra hem toplantı işlevi hem de bu türden 

performanslar için yeterli büyüklükte olmayan kilise yapılarından tekrar açık alana 

çıkmışlar, kiliselerin önünde sergilenmeye başlamışlardır. Kurulan yapı geçici 

olmasına rağmen şatafatlı bir düzen içerisinde olurdu. Sahne, bir platformun 

üzerinde yükselir ya da hareket eden arabaların içerisinde şehirleri, evleri, cennet ve 

cehennemi tasvir eden kaplamalar ile kurulurdu. Bazen sabit dekorlu oyun yerleri 

hazırlanıyor, bazen de Pageant adı verilen yükseltilmiş tekerlekli sahneler 

kullanılıyordu. Bu sahneler iki katlıydı. Alt kat perdeyle kapatılıp oyuncular 

tarafından kulis olarak kullanılıyordu. Oyuncular bazen oyundan sahneleri halkın 

arasına girip oynuyorlardı. Seyirciler ise oyun alanını üç yandan çevirerek 

gösterileri izlerlerdi. Bu durum Yunan tiyatrolarında görülen seyirci-oyuncu 

ilişkisine benzemektedir(bkz. : Şekil 2.3.). 

 

Şekil 2.3. : Ortaçağ’da arabalı sahne. 
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2.1.4.  Rönesans tiyatro yapıları 

16. yy’ın başlangıcında oyun yerleri hanların içine kurulmaya başlandı. Gezici 

tiyatrolar için bu doğal bir süreçtir. Şehir şehir dolaşan bu tiyatrolar konakladıkları 

hanların avlularına sahneler kurmaya başlamışlardı. (Bu tür düzenlemelere Patio 

adının verilir) 

1576 yılına gelindiğinde ise James Burbage kendi gezici grubu için “tiyatro” denilen 

ilk oyun evini inşa etti. Bu yapıyı takiben ilk kalıcı tiyatro yapıları 1. Elizabeth 

döneminde Londra’da yapıldı. Shakespeare’in Globe tiyatrosu da bu yapıyı 

izleyerek kurulmuştur. Bu dönem tiyatroları görünüş olarak klasik dönem 

tiyatrolarından ayrılsalar da yine dairesel bir plana sahiptiler. Bu da gezici tiyatro 

geleneklerinden gelen oyuncu-seyirci arasındaki ilişkiye dayanmaktaydı. Elizabeth 

dönemi tiyatrolarına örnek olarak Swan ve Globe tiyatroları gösterilebilir(bkz. : 

Şekil 2.4.). 

 

Şekil 2.4. :  Londra Swan tiyatrosu ve Globe tiyatrosu planı. 

 

 



 9 

Bu tiyatrolar bilindiği kadarıyla çok büyük yapılar değildi. Zemin kattaki dairesel 

alanın etrafında gelişen iki veya üç galeriden oluşurlardı. Sahne bu daireselliğin bir 

kenarında yükseltilmiş, üstü kapatılmış bir platformdu. Seyircilerin bir kısmı sahne 

önüne yerleştiren sıralardan oyunu izlerken, ekonomik durumu daha iyi olanlar 

oyunu balkondan izlerdi. Seyirci sahneyi üç yandan çevrelerdi, yükseltilmiş 

platform esas sahneyi oluştururdu. Sahnenin gerisindeki üç kapıdan ortada olan, 

diğer kapılardan daha büyüktü ve arkadaki ikincil sahneye açılırdı. Yükseltilmiş 

platformun üstünde bulunan kat ise üst sahne olarak kullanılırdı. 

Çizgisel perspektifin keşfi ve Antik Yunan araştırmalarının başlaması ile İtalya’da 

yeni çeşit tiyatro binaları ile ilgili araştırmalarda başladı. 1580’e gelindiğinde 

Olympic Academy in Vicenza Roma tiyatrolarından etkilenen ve o dönemden bu 

yana başka örneği gözükmeyen ilk üstü kapalı kalıcı tiyatroyu inşa ettirmeye 

başladı. Bunda Vitrivius’un mimarlık üzerine yazdığı yazıların bulunmasının büyük 

etkisi oldu. Vicenza’daki Teatro Olimpico sahnenin iki yanında üst katta localar 

olacak şekilde inşa edildi. Bu dönemdeki diğer dikkate değer tiyatro binası olarak 

Parma’daki Teatro Farnase’yi gösterilir. Bu binada seyirci yeri U biçimini alır ve 

gösteriler için diğer örneklere nazaran daha geniş yer bırakılır.  Bu tiyatro ile birlikte 

İtalyan tipi çerçeve sahnenin ilk şeklini aldığını ve ilk perdenin bu sahnede 

kullanıldığı gözlenir(bkz. : Şekil 2.5.). 

 

Şekil 2.5. : Teatro Olimpico ve Teatro Farnase planları. 
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2.1.5.  17. ve 18. y.y. tiyatro yapıları 

1642’de İngiltere’de parlamento tüm tiyatroların restorasyon amacıyla 

kapatılmasına karar verdi ve 1660 yılına kadar drama yer altına indi. Yeniden ortaya 

çıktığında, artık daha önceki örneklerden etkilenen yeni tiyatro yapıları vardı. 

Restorasyondan sonra sahnede perspektif olgusu ile tanışıldı ve bu durum Elizabeth 

dönemi tiyatrolarında görülen ön sahne kavramının sonu oldu. Buna rağmen tiyatro 

tasarımında İngiliz etkisi hala devam etmekteydi. İngiliz Kraliyet Tiyatrosunda 

sahne seyirciye doğru eğimlidir ve sahne arkasında yine Elizabeth dönemi tiyatro 

yapılarında görülen sahne arkasının geliştirilmiş bir modeli vardır. 

18. yy’ın ilk dönemlerinde Opera tüm Avrupa’ya yayılmaya başlamıştı. İtalyan 

oturma biçimlerinin at nalı, lir, kabarık U, kesik elips gibi birçok değişik şekli ortaya 

çıktı. Bunlar daha ideal akustik kombinasyonların ve bakış açılarının 

yakalanabilmesi için yapılmış denemelerdi. Tiyatro, toplumun ileri gelenlerinin ve 

sosyetenin büyük ilgisini çeken bir ticari nesne olmuştu. 

Seyirciye ait olan alan (oditoryum), artan seyirci kapasitesini karşılayabilmek için 

genişlemeye başladı. Fuayeler, geniş merdivenler, lobiler ve teraslar ön cephelere 

eklenirken, süitler, salonlar ve koridorlar zeminin etrafında büyüdü. Oditoryum daha 

önce hiç olmadığı gibi bina içerisinde çok daha küçük bir yer kaplarken, bu 

değişimlerin hepsi binaya anıtsal bir etki vermek üzere ortaya çıktı. Bu dönem 

tiyatrolarına Milano’daki La Scala yapısı örnek olarak verilebilir (bkz. : Şekil 2.6.). 

 

Şekil 2.6. : La Scala tiyatrosu planı 
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Yeni tiyatro yapıları ile birlikte sahne teknikleri de gelişmeye başladı. Döner sahne, 

yükselip alçalan sahneler tiyatro tekniğine oyunculuk ve sahneleme açısından da 

yenilikler getirdi. 

2.1.6.  19. y.y. tiyatro yapıları 

1830’lar civarında havagazının kullanılmaya başlaması ile birlikte ışık tiyatroda 

oyunu destekleyen bir öğe olarak kullanılmaya başlandı. Bundan sonra oditoryum, 

oyun sırasında karanlık olarak kurgulandı. 

1876 yılında Richard Wagner, mimar Bruckwald ile birlikte, kendi operalarının 

sergilenmesi için Almanya’nın Beyreuth kentinde bir tiyatro tasarladı. 19. yy tiyatro 

yapılarındaki eklektiği reddederek onları “nedensiz etkilerin mimarisi” olarak 

tanımladı. Klasik Yunan tiyatrosunda var olan katılımcılık ve uyumu yeniden 

keşfetti. İtalyan tiyatrosundan sadece bir mekanik sahne sistemini aldı; tiyatroya 

yerleştirilen fanlar sayesinde izleyicinin oyunu görsel ve işitsel olarak daha iyi 

koşullarda izlemesine olanak veren bir kutu sistemi. Wagner sahne ve seyirci 

ilişkisini yeniden düzenledi ve aralarına orkestra çukurunu yerleştirdi. Beyrut Opera 

Binası tiyatro mimarisinde kesin bir dönüm noktası oldu. Rönesans’tan beri sahne 

ve oditoryum arasında tutarlı bir şekilde gelişen ayrışma ilk defa ani bir şekilde oldu 

(bkz. : Şekil 2.7.). 

 

Şekil 2.7. :  Almanya Beyreuth Opera Binası kesit ve planı. 

 

 

 



 12 

 

2.1.7.  20. y.y. tiyatro yapıları 

Artık tiyatro mekânındaki davranışlar gerçeğin (reality) canlandırılmasından ibaret 

değil, drama’nın özünün ifade edilmesine yönelik anlamlar taşımaya başlamıştı. 

Mimarlardan daha çok bu işe para yatıran sermaye kesimi, tiyatro tasarımlarını 

değişmeye zorluyordu. Sahnenin mimari biçimi sahnede canlandırılan oyuna göre 

şekilleniyordu. Tiyatrocular modern tiyatro mekânlarında geleneksel kurallara 

uymaktansa, kendi gereksinimlerini uygulayabilecekleri ve araştırmalarındaki 

evrimi gerçekleştirebilecekleri mekânlar aramaya başladılar. Mimari çözümler aşırı 

derecede çeşitlenmeye başlamıştı. Örneğin, Peter Behrens, 1900 yılında tiyatrodaki 

seyircinin de oyunun içine katılabilmesi düşüncesinden hareketle yuvarlak 

tiyatro/arena tiyatrosu tasarımını ortaya koymuştur. Seyirci ortadaki sahnenin 

etrafına yerleşmiştir. Ya da 1919 yılında Walter Gropius tarafından kurulan 

mimarlık okulunda gelişen total sahne fikri. Bu düşünce her türlü tiyatro oyununda 

kullanılabilen işlevsel bir sahne ve esnek tiyatro anlayışını getirmekteydi. 

Bu deneyimler dört yeni düşüncenin yükselmesine olanak sağlamıştır; İtalyan 

modelinden çıkan biçimlenme ve ön sahnenin sahne-seyirci yeri arasında yalnız 

bırakıldığı Wagner oditoryumu; Elizabeth tiyatrolarına benzer sahne ve 

oditoryumun bütünleştirildiği müşterek mekan; sahnelenen oyuna göre tekrar 

tanımlanan çevrilebilir, başka bir duruma getirilebilir oditoryum; ana işlevi, çıkış 

noktası tiyatro olmayan yapılar (bkz. : Şekil 2.8.). (Ayatar, 2003). 

 

Şekil 2.8. : Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesi bodrum ve zemin kat planları. 
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2.2.  Dansın Tanım ve Tarihçesi 

İkinci dünya savaşından sonra Johan Huizinga önemli bir ikiliğin dengesini bozmuş, 

insan kültürüne yeni bir boyut getirmiştir. Homo faber (yapımcı insan) ve Homo 

sapiens (düşünür insan) ikilisinin karşısına üçüncü bir insan Homo ludens’i (oyuncu 

insan) çıkarmıştır. Huizinga’ya göre oyun kültürden öncedir. Çeşitli kültürlerden 

çıkma ya da rastlantı sonucu değil, tersine çeşitli kültür biçimlerinin doğuşunda 

başlıca etkendir. 

Türkçedeki “oyun”un çok çeşitli anlamları olduğundan seyredilen oyunları 

ötekilerden ayırmak için bunlara “seyirlik oyun” diyoruz. 

Türkçe “oyun” sözcüğü, bunun anlamları ve bu anlamların yöneldiği kavramın 

incelenmesi bir bakıma, başka dillere göre çok daha ilginçtir. Türkçede oyun ve 

oynamak sözcüğünün pek çok anlamı vardır (And, 2003). 

Çalışma konumuza uygun anlamıyla oyun; Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin 

bütünü olarak tanımlanır. Dans ise; Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik 

değer taşıyan düzenli vücut hareketleri olarak sözlükte karşılık bulur. (TDK Türkçe 

Sözlük, 1992) 

Dans insanın tarihi kadar eskidir. Dans etmek ve ritim tutmak insanın 

içgüdülerinden biridir. Çocuklar küçük yaşlarından başlayarak, bir ritmi duyar 

duymaz dans etmek, sıçramak, el çırpmak veya bazı hareketler yapmak isterler. 

Onları devamlı bir ritim ile coşturmak veya tatlı bir ritmi olan ninni ile uyutmak 

mümkündür.  

İlk insanlar birçok sebepten dans ederlerdi; ısınmak için, av ya da düşman karşısında 

başarılı oldukları zaman neşelerini belirtmek için, kötü ruhları uzaklaştırmak için, 

vb. Ritimleri ayak ve el vuruşları ile ve daha sonra tam tam veya ilkel davullarla 

tutarlardı (Fenmen, 1986). 
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İnsanoğlunun ilk taklidi av ile ilgilidir. Ya bir hayvanın avcılık yeteneklerinin 

kendisine geçmesi için o hayvanın kılığına girer. Ya da bir hayvan sürüsünün yanına 

onları ürkütmeden yaklaşabilmek için kendini o hayvanlara benzetir. Konya’nın 

güneyinde Çatalhöyük’te sekiz, dokuz bin yıllık neolitik kentte bulunan renkli duvar 

Şekillerinde geyik avlayan dansçıların sırtlarında pars derisi, ellerinde yay ve 

oklarıyla dans ederken, kimi de davul çalar (And, 2003). 

İnsanoğlu, kamış düdük ve ilkel çalgıları yapmaya başladıktan sonra danslar daha 

düzenli ve disiplin içinde yapılmaya başlandı ve dinsel (yağmur duası, Tanrıya 

şükran), törensel (evlenme, ölüm, hastalık vb.)gibi görevleri önem kazandı. Dans, 

insanın gelişmesine paralel olarak gelişti (Fenmen, 1986). 

Her şeyden önce büyük kentlerdeki halkın oyunları köylü oyunlarından değişiktir, 

daha çok seyirlik oyun özelliği taşırlar ve özellikle profesyonel, paralı dansçılarca 

gösterilir (And, 2003). 

Burada sahne için özel olarak geliştirilmiş bir dans türü olarak bale karşımıza 

çıkmaktadır. Bale, bir dans sanatıdır ve bütün diğer dans türlerinden kendini ayıran 

özel bir tekniği vardır. 

Bale kelimesi İtalyanca “ballare” (dans etmek)den gelmektedir. Fransızlar, İtalyanca 

olan “balletto” kelimesini kendi şiveleri ile kullanarak bu dans türüne “ballet” 

dediler. (Fenmen, 1986). 

Dolayısıyla dansın tarihini incelerken bir yandan da sahne ile gelişimi açısından 

paralellik gösteren balenin tarihini incelemiş oluyoruz. 

Sahneye uygulamaktan her söz açıldığında hemen de dilimizin ucuna gelen baleyle 

halk oyunlarının ilintisini de kısaca görelim. Balenin birkaç yüzyıllık tarihinde halk 

oyunlarıyla yakından bir alışverişi olmuştur. Bu alışta halk oyunları balenin şiirsel 

anlatım gücünden, derinliğinden incelmiş, cilalanmış, buna karşılık bale de halk 

oyunlarıyla zenginleşmiştir. Ancak halkın yarattığı, halkın yaşamının içinden çıkan, 

onun işlerini, bayramlarını, tarihini, coğrafyasını yansıtan halk oyunları baleye 

girdikten sonra “karakter dansı” adını almış, zamanla ilk tazeliklerini, tartımlarının 

canlılığını, hareket güçlerini yitirip, bağımsız bir kimlik kazanmışlardır.  
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Temel kaynaklarıyla, ulusal kültürle bağlarını koparmışlar, onun yerine balenin 

hareket ilkelerine, müzikle bağlantısına, koreografik düzenine kendini uydurmuş, 

onun yasalarına uymuş klasik balenin geleneksel kalıpları içine tutsak olmuştur 

(And, 1996) 

Balenin gelişmesini Eski Yunan tiyatrosunun “koro”sundan başlayarak, Romalı 

“pantomimciler”, İtalya’da Rönesans çağında kral ve prenslerin saraylarında moda 

olan “ziyafet balelerine” geçerek izliyoruz. İtalyan saraylarındaki bu modanın daha 

sonra Fransa’ya geçtiğini ve çok iyi bir dansçı olan Kral IX. Louis zamanında ilk 

bale okulunun kurulmasına yardımcı olduğunu görüyoruz (Fenmen, 1986). 

Bugün anladığımız anlamıyla bir sahne sanatı olan dansın (balenin) gelişimi şöyle 

açıklanabilir.  

2.2.1.  Eski Yunan tragedyası 

Dans’ın ve Tiyatro’nun aynı başlangıç noktasından, yani Eski Yunan 

Tragedyasından doğduğunu görüyoruz.  

Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu adlı eserinde sanatın sürekli gelişiminin bir tarafı 

Apollo’ca diğeri Dionysos’ca olan iki yönlülük içerdiğinden söz eder. Apollo’ca 

olan yontu sanatı, Dionysos’ca olan ise müzik, dans ve tiyatrodur (Nietzsche, 2001). 

Tragedya, bolluk ve bereket tanrısı Dionysos’a yapılan törenlerle gelişti. Bu 

törenlerde aktör ve koro, Tanrıya kurban edilen keçilerin postlarına bürünürlerdi. Bu 

törenleri şair olan bir rahip yönetirdi. Rahip, Tanrı Dionysos’un hikâyesini şarkı ile 

söylerken çömezleri dans ve mimik ile Tanrı’nın yaptıklarını belirtirler ve eserin 

sonunda seyircilerde konuya göre acıklı ya da neşeli dansa katılırlardı. 

Klasik baledeki “Kordöbale” (Corps-de-ballet)’nin ortaya çıkışı işte bu dönemde, 

yani Eski Yunan tiyatrosundaki sözleri hareket ile ifade eden “Koro”dan olmuştur 

(Fenmen, 1986). 

2.2.2.  Eski Roma pantomimi 

Roma, dansa Yunanlılar kadar rağbet göstermemiş ancak mimik sanatında oldukça 

ilerleme kaydedilmiş ve bir çeşit pantomimli dans türemiştir. 
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Romalıların egemenliği altına giren Yunanistan’da Yunan Tiyatrosu çökmeye 

başladı. Buna bağlı olarak koro da önemini yitirdi ve sahneden silindi. Evvelce, ana 

sahnedeki aktörlerin söylediklerini koro hareketleriyle canlandırırdı. Şimdi ise 

pantomimciler hikâyelerini kendi mimikleri ile canlandırıyorlardı. Dolayısıyla artık 

orkestraya (dans edilen sahne bölümüne) gereksinme kalmamıştı.  

Roma imparatorluğunun çöküşü ile Rönesans’ın doğuşu arasında geçen uzun zaman 

içinde Yunan korosu ile Roma pantomiminin yerleştirdiği danslı mimik gelenekleri, 

halkı eğlendiren gezici topluluklar tarafından devam ettirildi. 

2.2.3.  14., 15. ve 16. yüzyıllarda dans 

Sokak ve meydanlarda sahnelenen temsiller herkesin hoşuna gidiyor ve çeşitli 

aktörlere olanak veriyordu. Pantomim temsillerinde yetişen aktörlerin aynı zamanda 

ses sanatçısı ve dansçı olmaları, her çeşit eğlence gösterilerine katılabilmelerini 

sağlıyordu. 

Saraylarda ziyafet-bale temsilleri sahnelenmeye başlandığı zaman, sözlerin ve 

temsillerin konusuna göre anlam taşıyan dans figürlerinin disiplinine uyabilen ciddi 

sanatçı tipi kullanılıyordu. 

1581 senesinde sahnelenmiş olan “Kraliçenin komik balesi” (Balet Comique de la 

Reine) bale tarihi için uygun bir başlangıç olarak kabul edilmiştir. 

2.2.4.  17. yüzyılda dans 

Fransa’da Kral IX. Louis tarafından 1661 senesinde Kraliyet Dans Akademisi 

kurulmuştur. 

Kraliyet Müzik ve Dans Akademisi’nin baş koreografı olan Charles Beauchamps 

(1636–1705) tarafından beş klasik ayak pozisyonları ve adımları saptanmıştır. Bu 

dönemde bale duruşu, bacakların kasıktan dışarı dönüşü, gergin bacak, baş ve 

kolların özel işbirliği (port-de-bras) gelişmiştir. 

1681’e kadar kadın sanatçı sahneye çıkmadı 1681 senesinde Lully, “Aşkın Zaferi” 

adlı temsilde dört prensesi sahneye çıkmaları için ikna etti.  
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2.2.5.  18. yüzyılda dans 

Opera ve balelerde grup dansları yerine solo virtüözlüğü dikkati çekmeğe başladığı 

için eserlerde amatör saraylılar yerine profesyonel dansçılara yer verilmeğe 

başlandı. 

Bale’nin gelişmesinde yeni bir adım, İngiltere’de John Weaver’in “Merih ve 

Zühre’nin Aşkları” adlı eserinin Londra’da Kraliyet Tiyatrosunda 2 Mart 1717 de 

atıldı. Bu bale, ilk “konulu bale” idi ve dansçılar konuyu aktörlerin veya şarkıcıların 

yardımına gereksinme göstermeden yalnız kendi hareketleri ve danslarıyla 

anlatıyorlardı. 

1796 senesinde koreograf Charles Didelot’un “Zefir ve Flor” balesi ilk defa 

Londra’da Kraliyet Tiyatrosunda sahnelendi. Bu eserinde Didelot’un yapmış olduğu 

üç yenilik şunlardı: 

1) Kadın dansçıların ilk defa “Puant” kullanmaları, 

2) “Pas de Deux”ün (İkili Dans) kadın ve erkek dansçı arasında konuşma şeklini 

    Alması,  

3) Basit “Lift”ler (Kaldırma) ve daha çok lirik gruplarının kullanılması. 

2.2.6.  19. yüzyılda dans 

19. yüzyılın sanat ve edebiyatta “Romantik Akımı”,  Yunan ve Roman’ın eski 

klasiklerine (Tanrılar ve Kahramanlar) karşı bir tepki olarak başladı. Bu defa 

Avrupa, ortaçağ masal efsane ve geleneksel folkloru araştırmak ve yorumlamak 

isteği ile klasik balelerin konularında hayaletler, ruhlar, periler ve sihirbazları 

kullanmaya başladı. “La Sylphide” (1832), Giselle (1843), Kuğu Gölü (1895), 

Uyuyan Güzel (1890) bu dönemde öne çıkan eserlerdir. 

1860 yılından sonra balenin Avrupa’da yavaş yavaş çöktüğünü görüyoruz. Bu çöküş 

yarım yüzyıl kadar sürmüş 20. yüzyıl başında yeniden canlanmıştır. 
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2.2.7.  20. yüzyılda dans  

Balenin altın çağı Avrupa ve Amerika’da kapanmış, buna karşılık Rusya’da Çar’ın 

Kraliyet Balesi dünyada eşine rastlanmamış büyük bir şöhrete ulaşmıştı. 

Ruslar kendi dans stillerini Fransız ve İtalyanlardan almış ve bu stilleri kendilerine 

özgü bir şekilde geliştirerek 20. yüzyılda Avrupa ve Amerikan balesinin yeniden 

doğuşunu hazırlamışlardır. 

20. yüzyıl aynı zamanda “Modern Dans” ve “Çağdaş Dans” akımlarının ortaya çıkıp 

yaygınlaştığı yüzyıldır (Fenmen, 1986).  
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2.3. Sahne Işığı Tanım ve Tarihçesi 

2.3.1. Tanım ve tarihçe 

Işık, doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgalara verilen addır. 380–

750 nm dalga boyları arası dalga boyu gözle görülebilir. Ancak bilimsel 

terminolojide gözle görülmeyen dalga boylarına da ışık denilebilinir. 

Işığın ve tüm diğer elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır. 

 Frekans; İnsan gözü bu özelliği renk olarak algılar. 

 Şiddet; İnsan gözü bu özelliği parlaklık olarak algılar. 

 Polarite; Normal şartlarda insan gözü tarafından algılanamaz. 

Işık bizim görebilmemizin ana nedenidir. Görme işleminde ışık kaynağından çıkan 

ışınlar etrafımızdaki cisimlere çarparak gözümüzdeki retina tabakasına ulaşır. 

Retinada oluşan görüntü optik sinirler aracılığı ile işlenmesi için beyne gönderilir ve 

böylelikle görme işlemi gerçekleşir(bkz. Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.9. : Elektromanyetik tayf (www.bascek.com, 2010). 

 

http://www.bascek.com/
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Sahne ışığı, tiyatro, dans, opera ve diğer performans sanatlarının üretiminde 

kullanılan bir araçtır. Farklı tiplerde sahne aydınlatması aletleri vasıtasıyla değişik 

prensiplerle veya aydınlatma amaçlarıyla sahne ışığı düzenlemeleri yapılır. 

Aydınlatma yoluyla sahne üzerinde renk, nitelik ve hatta oyun düzeninden çıkacak 

anlam değişebilir. Yazarın, yönetmenin, oyuncuların ve dekorun anlatmak istediğini 

en etkili biçimde vurgulayan yardımcı öğe yine aydınlatmadır (Nutku, 2002). 

Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında ışık kaynağı güneşti. Oyunlar gün ışığında 

oynanıyor, hava kararmadan sona eriyordu. Karanlığa kalan oyunlarda büyük 

yanarcaların, çıra ateşlerini kullanıldığı düşünülebilinir. 

Tiyatro batıda egemen sınıfların eğlencesi olarak kral saraylarına, soyluların 

konaklarına girince kapalı salon tiyatrosu doğdu. Çağın aydınlatma araçları: büyük 

mumlar, yağ kandilleri, tunç yanarcalar sahneyi aydınlatmak için kullanıldı. 

Bizans’ta Justinianus’un sarayında yapılan eğlencelerde, tiyatroya benzer 

gösterilerde boyalı camlarla sağlanan renkli ışıkların sahneye yansıtılmaları için 

altın levhaların kullanıldığını biliyoruz. Orta çağda kilise tiyatrosunda bu tür ışık 

etkileri kullanılıyordu. 

17. y.y batı tiyatrosunda, özel şamdanlar ve sahne boyunca yanan sıra sıra mumlar 

sahneyi aydınlattı. 

18. y.y da sahnelerde gaz yağı lambaları kullanılmaya başlandı. Bu lambalara 

takılan şişe ve fanuslar parlaklık derecesini bir hayli arttırdı. 

19. y.y tiyatro için hava gazı çağıdır. Birçok lamba yan yana dizilerek sahneyi önden 

ve yanlardan aydınlatıyordu. Yüksek ısı, sesler, is ve dumanlar bu aygıtların 

olumsuz yönleriydi. Ayrıca bu yöntemin taşıdığı yüksek yangın riski de bir 

dezavantajdı. 

Sahne ışığının bir merkezden denetimi bu dönemde gerçekleşti. Bir dizi boru ve gaz 

musluklarından oluşan gaz masası ve ile ışıkların, parlaklık derecesi etkili bir 

biçimde yükseltilip kısılabiliyordu. 

1803’de Drummond kalsiyum lambasını icat etti. Bu lambalar ancak 1860’da 

tiyatrolarda kullanılmaya başlandı. 
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1809’da Davy, ark lambasını icat etmişti. Bu da güçlü bir ışık veriyordu. 19. y.y 

sonunda elektrik arkı ve kalsiyum lambaları ışık kaynağı olarak sahnelerde 

yarışıyorlardı. 

Sahne ışığında en büyük devrim kuşkusuz 1879’da Amerika’da Edison’un, 

İngiltere’de de Swam’ın birbirlerinden bağımsız olarak elektrik ampulünü icat 

etmeleri ile yapıldı. Elektrik lambasının bugünde süren imparatorluğu böylelikle 

başlamış oldu. 

Elektrik lambası gerçek bir devrimdi ama bu da kendi sorunlarını getirdi. Sahne 

ışığa boğulunca atmosfer denilen kavram da geri plana atıldı. Işık, sahne de 

dekorları da oyuncuları da dümdüz ediyor, yarı karanlıkta kalması gereken öğeleri 

bütünüyle ortaya çıkartıyor, psikolojik etkilemeyi engelliyordu. Ana ışıklar, 

perspektif, psikolojik duyuşum, çiğ ışık bunları engelliyordu. 20. y.y bu yönde 

büyük gelişmelere ilerlemelere sahne oldu. Sahne gereksinimleri aydınlatma 

aygıtları sanayini çok etkiledi. Çünkü sahne, sürekli olarak ışık deneylerinin 

yapıldığı bir yer nitelindeydi. 

Tüm bu gelişmelere karşılık, tiyatro da başka alanlardaki gelişmelerden etkilendi. 

Sinemanın icadı projektör yapımını çabuklaştırdı. Televizyon ise son derece duyarlı 

ışık gelişim aygıtlarının icadını hızlandırarak, sahne ışığını olumlu olarak etkiledi 

(http:/tr.wikipedia.org, 2009). 

 Artık “hareketli ışık” denilen yöntemle dekor bile yapılabilmektedir. Bu alanda her 

yıl yapılan buluşlar, bu önemli dalı küçümsenemeyecek bir bilim dalı haline 

getirmiştir (Nutku, 2002). Sahne aydınlatmasında üç şey denetlenebilir: 

2.3.1.1. Aydınlatma Derecesi 

Gerekli ışık derecesi belli belirsiz bir görünüşle göz kamaştırıcı parlaklık 

arasındadır. Komedya için parlaklık derecesi daha çok, tragedya için daha az olması 

temel ilkelerden biridir. 
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2.3.1.2. Renk 

Renk, ışığın değişik dalga boylarında gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir 

algılamadır. Göz, üç temel birleştirici renk olan kırmızı, sarı ve yeşile tepki verir ve 

beyin diğer renkleri bu üç rengin farklı kombinasyonları olarak algılar. Renklerin 

algılanışı dış koşullara bağlı olarak değişir. Aynı renk güneş ışığında, mum ışığında 

ve sahne ışığında farklı olarak algılanacaktır. Fakat insanın görme duyusu ışığın 

kaynağına uyum sağlayarak, bizim her koşuldakinin aynı renk olduğunu 

algılamamızı sağlar(bkz. Şekil 2.10). 

 

Şekil 2.10. : Renk kombinasyonları (www.dileksan.com, 2010). 

 

 

http://www.dileksan.com/
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Aydınlatma da renk çeşitli etkenler yoluyla saptanır. Işık kaynağında kendine özgü 

renk zaten vardır. Bu kaynaktaki renk “filtre” denilen renkli, yanmaz jelatin ya da 

mikalı cam kullanılarak değiştirilebilir. Parlaklık derecesini azaltıp çoğaltarak da 

istenen renk tonları sağlanabilir. 

Rengin üç psikolojik ya da görünümsel özelliği vardır. Bunlar, Rengin niteliği: 

kırmızı, yeşil, mor gibi dalga uzunluklarını belirler. Doygunluk: beyaz ışığın 

yokluğudur; sözgelimi kırmızı pembeden daha doygundur. Parlaklık: ışığın azlığı ya 

da çokluğudur; ışığın yoğunluk ölçüsü ile ilgilidir. 

2.3.1.3. Işığın Dağılımı 

Yalnızca ışık çeşidi ve rengiyle elde edilmez; dağılım için, değişik                                                                           

renkte ve parlaklıkta çeşitli ışık kaynaklarının açıları ve yönleri de önemlidir. 

Çağdaş teknikle, geliştirilmiş spot’lar, dağılımı kesin sınırla var eden araçlardır. 

Üstelik son yıllarda çok kullanılan, odağı bir nokta kadar küçülten ve yalnızca 

gözleri aydınlatabilen, dürbün ya da nokta spot diyebileceğimiz bir aydınlatma aracı 

yapılmış olması, dağılım konusunda bir ileri adımı getirmiştir. 

2.3.2.  Sahne ışığının amacı 

Sahne ışığının amaçları şöyle sıralanabilir; 

2.3.2.1. Çözünürlük 

Sahne üzerindeki kişiler ve nesnelerin, önemlerine göre, gözü rahatsız etmeyecek, 

dikkati dağıtmayacak şekilde görülebilmesi. 

2.3.2.2. İnandırıcılık 

Oyun türüne göre ışıklandırmanın akla aykırı olmaması. 

2.3.2.3. Kompozisyon 

Sahnenin öğelerinin anlamlı bir bütün haline getirilmesi ve göze hoş görünen bir 

sahne resminin yaratılması esastır. 
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2.3.2.4. Atmosfer 

Belli bir sahnenin atmosferi, yerli yerinde kullanılan renkler ve ışığın parlaklık 

derecesi ile verilir. Çok parlak bir ışık ve sıcak renkler, dramatik bir sahnede duygu 

yoğunluğunun oluşmasını engeller. Soğuk renkler ve yarı karanlık bir sahne ise bir 

güldürü sahnesi için uygun değildir (http:/tr.wikipedia.org, 2009). 

Sahne ışığı ile ilgili aktarılan bilgilere ilişkin örnekler aşağıdaki fotoğraflarla 

verilmiştir (bkz. : Şekil 2.11., 2.12., 2.13). 

 

Şekil 2.11. : Night of the Sultans, Berlin (Karp, 2004). 
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Şekil 2.12.: Night of the Sultans, Berlin (Karp, 2004) 

 

Şekil 2.13. : Shaman Dans Tiyatrosu, İstanbul 2009. 
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2.4. Makyajın Tanım ve Tarihçesi 

2.4.1. Tanım ve tarihçe 

Makyaj, dilimize Eski Yunanca Mekhane kelimesinin Fransızcada dönüştüğü 

boyama, boyayarak kandırma anlamına gelen Maquillage (Makiyaj) kelimesinden 

girmiştir (Nişanyan, 2003). Genel anlamda; bir yüzün görünüşünü yüze, gözlere, 

kaşlara, kirpiklere ve dudağa sürülen kimi özel maddelerle değiştirme işi olarak tarif 

edilebilir (Püsküllüoğlu, 2004). Ancak çalışma konumuza en yakın biçimdeki 

açıklaması; belli bir tipi yaratmak veya yalnızca düzeltmeler yapmak için 

oyuncunun yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişmelerdir 

(www.tdk.gov.tr, 2009). Oyuncuların rollerine uygun bir anlamda yüzlerini 

boyamaları (www.tdk.gov.tr, 2009) şeklinde yapılmaktadır. 

Dünyada ilk sosyal yaşamın örnekleri olarak kabul edilen, ilkel-komünal toplumla 

birlikte, son derece masum gereksinmelerden yola çıkarak, korkularını, beğenilerini, 

isteklerini inançlarını, geleneklerini, sosyal ve sınıfsal statülerini çizgi ve işaretlerini 

çıplak bedenlerine, yine başka bir insana ve doğaya göstermenin ifadesi olarak, ilk 

makyaj uygulamaları yapılmıştır. O günün koşularında ilkel yöntemlerle yaptıkları 

bu süslemeler insanlık tarihinde yerini almıştır. 

Bedende giysinin olmadığı ortamda, vahşi hayvanları ürkütmek, avlanan hayvandan 

daha fazla pay almak, kabilede liderliği, güç ve üstünlüğü ortaya koymada yine 

benzer işaretler vücutta kullanılmıştır. (www.teocantattoo.com, 2009) 

Ayinlerde, ilahların kılığına girmek ve onların kudret ve azametini temsil edebilecek 

tarzda korkunç başlık ve maskeler kullanılırdı. Bu maskeler; tanrı, şeytan, ölü vb. 

tiplemelerde olurdu (Dolkay,1997). (bkz. : Şekil 2.14., 2.15., 2.16). 

 

 

 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.teocantattoo.com/
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Şekil 2.14. : Pekin Ulusal Operası maskları (www.kagemonline.com , 2010). 

 

Şekil 2.15. :  Eski Yunan tiyatrosunda kullanılan masklar (Ertekin, 2009). 

 

Şekil 2.16. : Commedia del Arte maskları (Ertekin, 2009). 

http://www.kagemonline.com/
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M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan kazılardan edinilen bilgilere göre, yüz ve göz gibi 

yerlere değişik boyaların tatbik edildiği görülmektedir (Çetin, 2008). Eski 

Mısırlılarda hem erkek hem de kadın makyaj yapardı. Pürüzsüz görünüme olan 

düşkünlüklerinden dolayı her ikisi de saçlarını kazıtıp, kusursuz gösterişli ve 

biryantinlenmiş peruklar takarlardı. Dudaklara kızıl renk sürülür, yanakları boyamak 

için ise safranla karıştırılmış, kırmızı kil kullanırlardı. Rastıkla kaşlar koyulaştırılıp, 

göz kapakları yeşil malakitle boyanırdı. Göz pınarından başlayarak, gözün üst ve 

altından kalın çizgiler çizerek, bu iki çizgiyi birbirine paralel olarak gözün dışına 

dek uzatırlardı (Dolkay, 1997). (bkz. : Şekil 2.17).  

 

Şekil 2.17. :Papirüs Şekiller (Ayatar, M.G., 2009) 

XVI. yüzyıldan sonra sahnelerde makyaj kullanılmaya başlandı. Sonraları, elektriğin 

bulunması, sahne gösterilerinin daha canlı ve gösterişli olması dolayısıyla makyaj 

yapımına daha çok itina gösterilme ihtiyacı doğdu. 

XIX. Yüzyıldan sonra güzellik gayesi ile yapılan makyaj, günümüzde “Kozmetik 

Sanayi” adında bir sanayi dalının çıkmasına yol açtı. (Canan Çetin) Bu sanayi dalı 

bu yüzyılın başlarında “Hazır Makyaj Bantları”nı tüketicinin kullanımına sunmuştur 

(www.teknoportal.gen.tr, 2009). (bkz. : Şekil 2.18). 

http://www.teknoportal.gen.tr/
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Şekil 2.18. : “Hazır Makyaj Bandı” ve kullanımı. 

Kozmetik dünyasının son yıllarda çıkardığı yeniliklerden birsi de “Kalıcı Makyaj” 

veya güzellik uzmanlarının deyişiyle “Mikro Pigment Uygulaması” olmuştur. Bu 

uygulama mikro, steril ve tek kullanımlık bir iğne ile doğal ve mineral renklerin deri 

yüzeyinin hemen altına aşılanması olarak açıklanıyor. Daha çok kozmetik dövme 

sayılabilecek bu işlem sayesinde kaş, göz çizgisi veya dudaklarda doğal cilt rengine 

uyumlu makyaj uygulanıyor (www.buldun.com, 2009).  

Sinema ve televizyondaki yayın formatlarının ve kalitelerinin değişmesi, ekran 

çözünürlüklerinin artması makyaj uygulamalarının faklılaşmasına neden olmakta ve 

günümüzde HD yayına uygun makyaj kavramını ortaya koymaktadır (Milliyet, 

2009). 

Günümüzde makyaj sanatı ve teknolojisi oldukça gelişmiş olup, yüzde yaratılmak 

istenen hemen hemen tüm değişim ve yaratıcılık unsurları artık kolaylıkla elde 

edilmektedir (Dolkay, 1997). 

2.4.2. Geleneksel makyaj 

O tarihlerden günümüze kadar gelebilen ve “geleneksel makyaj” olarak 

adlandırabileceğimiz unsurlar arasından başlıca kullanılan çeşitlerini; dövme, kına, 

sürme, kirşan, allık, rastık, ben, elif yazmak, yüz yazmak olarak sıralamamız 

mümkündür. 

 

 

 

http://www.buldun.com/
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2.4.2.1. Dövme 

Bedenlere eski çizgilerle yeni anlamlar yükleyen dövme, kökeni tarihin 

derinliklerinde saklı, inanca dayanan bir sanat formudur. Bir başka deyişle, yazısı 

kutsal kitap gibi vücutta olan sözsüz iletişim tekniğidir. Dövme, bedene uyumlu bir 

boya maddesinin ömür boyu çıkmayacak biçimde derinin alt yüzeyine desenler 

halinde nakşedilişi sanatıdır (Hazar, 2006) (bkz. Şekil 2.19). 

 

Şekil 2.19. : Dövme (www.urfahoy.com, 201O). 

2.4.2.2. Kına  

Kına (Lawsonia inermis), Kınagiller (Lythraceae) familyasından çalımsı bir bitki ve 

bu bitkinin yapraklarının kurutulup öğütülmesiyle hazırlanan tozdur.  

Kına bitkisinin çeşitli boyar maddeler ve tanen içeren yaprakları toz haline 

getirildikten sonra saç, tırnak ve yaprakların boyanmasında kullanılır. 

Boyadığı dokuya kızıl renk veren kına tozu, ticarette başlıca esmer ve yeşil kına 

olmak üzere iki tipte bulunur. Yeşil kına saf kına değildir (bkz. Şekil 2.20). 

http://www.urfahoy.com/
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Şekil 2.20. :Geline kına sürülmesi (www.evlilikhazirliklari.com , 2010). 

2.4.2.3. Sürme  

Göz kenarları ve kirpiklere sürülen kara boya, oldukça ince madeni kara bir tozdur. 

Sürme; kuru ceviz yaprağının yakılıp, oluşan ateşe tencerenin tutulması ve 

tencerenin altında meydana gelen ise zeytinyağı ve sarımsağın karıştırılıp daha sonra 

bu karışımın tülbentten süzülmesi ile oluşturulur (Çetin, 2008). 

2.4.2.4. Kirşan  

Kirşan, yüzde pudra olarak kullanılır. Kozmetik ürünü olan pudranın 

kullanılmasından önce aynı görevi gören ve yörede kadınların yumuşak beyaz taşları 

döverek ve daha sonra eleyerek elde ettikleri tozu pudra olarak kullanmasıyla 

oluşmuştur. Tenin rengini açan bir maddedir (Güvenir, 2001). 

2.4.2.5. Allık  

Allık yüze pembe ve kırmızı renk vermesi, yüzü canlı göstermesi için 

kullanılmaktadır. Herhangi çiçekli bitki kökünün dövülerek un haline getirilmesi ile 

elde edilir ve kirşanın üzerine doğrudan sürülür (Çetin, 2008). 

 

 

 

 

http://www.evlilikhazirliklari.com/
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2.4.2.6. Rastık  

Kadınların kaşlarını ya da saçlarını botamak için sürdükleri siyah boyadır. Antimon 

tozundan yapılan bu boya, kına ile karıştırılırsa kahve rengi olur. Bundan küçük bir 

parça kolonyada ezilerek sılandırılır ve pamuk sarılmış çubukla kaşlara sürülür. Bir 

müddet öyle kaldıktan sonra bol su ile yıkanır. Böylece kaşlar veya saçlar 

koyulaşmış olur (www.turkcebilgi.com, 2009). 

2.4.2.7. Ben  

Yüzde ya da vücutta kumral veya siyah nişandır. Ben, Laden’den yapılır. Laden, 

Girit adasında yetişen ve genellikle tüylü ve yapışkanlı, pembe veya beyaz çiçekli 

çalıdır. Bu çalının yapraklarından elde edilmiş ve balmumu haline getirilmiş küçük 

parçalar ile ben yapılırdı. 

2.4.2.8. Elif yazma  

Arap alfabesinin ilk harfi olan elif, Allah isminin de ilk harfi olduğu için yüzyıllar 

boyunca kutsal bir kıymet taşımıştır ve bazı durumlarda yine kutsal inançlarla yüz 

makyajına girmiştir (Çetin, 2008). 

2.4.2.9. Yüz yazma  

Yüz yazması bugünün deyimiyle gelin makyajıdır. Gelinin alıklı, sürmeli, yapma 

laden benli, telli pullu süslenmesine denir. Bu işlem, zevkli, kudretli ve hünerli olan 

kişilerce yapılırdı (Güvenir, 2001). 

 

 

 

 

 

 

http://www.turkcebilgi.com/
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3. SAHNE MAKYAJI 

3.1. Sahne Makyajının Temel İlkeleri ve Amacı 

Makyajın amacı, aktörün karakterinin açığa vurulmasına yardım etmektir (Yılmaz, 

1998). 

Makyajsız bir oyuncu sahnede ölü, soluk yüzlü bir manken görünümünü alır. 

Oyuncunun makyajla değişik bir kişilikte sahneye çıkması, ondaki gerilimi yok eder 

ve onu rolü içinde daha canlı bir duruma getirir. 

Makyajda önemli olan ustalıktan çok role uygun, doğru makyaj yapmaktır. Makyaj 

yapacak kişinin her şeyden önce kendi yüzünü iyi tanıması gerekir (Nutku, 2002). 

Makyajın temel ilkeleri; yüz anatomisi, ışık ve gölge, renkler, sahne ışığı faktörleri 

ile şekillenir. Bu faktörler ışığında yapılacak olan makyajın planlamasına geçilir. 

Burada ise sırayla; karakter-makyaj ilişkisinin incelenmesi (karakter analizi, kalıtım, 

ırk, çevre, mizaç, sağlık, yaş, fizyonomi) ardından makyaj tasarım unsurları (makyaj 

uzmanı, uzmanın bulunmadığı hallerde aktör, kostüm tasarımcısının makyaj 

tasarımına etkisi, karalama-eskiz ve Şekiller, makyajın aktöre uygulanması, çabuk 

değiştirilebilirlilik, çizim üzerinde çalışma, çalışma kâğıdı) yer alır (Corson ve diğ., 

2009). 

Özellikle karakter makyajı üzerinde hiçbir genelleme yapılamaz; çünkü bu makyaj 

türünde, oyuncu, kendi yüzünden anlatımı dışında kalan değişik anlatım 

görünüşlerini elde etmek zorundadır. Oyuncunun kendi yüzünün görünüşünden çok 

başka bir görünüş sağlaması istenebilir. Bu görünüşte; yaşlılık, kötülük ya da iyilik, 

orta yaşlılık, güler yüzlülük ya da aksilik, vb. olabilir. Bu nedenlerden ötürü de 

genellemeye gidilemez. Karakter makyajı için ilk düşünülecek şey, canlandırılacak 

oyun kişisinin tipi ve bunu oyuncunun kendi tipine uygulamasıdır. Buna karar 

vermek için biraz araştırma yapmak, üzerinde çalışmak gereklidir, çünkü 

canlandırılacak oyun kişisinin makyajının yapmak öykünmeyle değil, tasarım ve 

imge gücüyle gerçekleştirilebilecek bir işlemdir (Nutku, 2002). 
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Tasarım süreci içerisinde kullanılabilecek çalışma kağıdı ve tablo örnekleri aşağıda 

verilmiştir (bkz. : Şekil 3.1, 3.2). 

 

Şekil 3.1. : Makyaj çalışma kâğıdı (Corson ve diğ., 2009). 
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Şekil 3.2. : Makyaj tablosu (Corson ve diğ., 2009). 
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Yüz üzerinde makyaj uygulaması yapılan bölgeler genel anlamda aşağıdaki 

Şekildeki gibidir (bkz. Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3. : Yüz üzerindeki makyaj uygulama bölgeleri (www.ebebeğim.net , 2010). 

 

 

 

 

 

http://www.ebebeğim.net/
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3.2. İnsan Yüzü 

3.2.1. Yüzün anatomik yapısı 

Yüzün anatomik yapısı, temel ifade ve çizgilerinin bilinmesi makyaj tasarımı 

açısından en önemli unsurların başında gelir. Bu bilgilerin ışığı altında karakterin 

oluşturulması daha da kolaylaşır(bkz. : Şekil 3.4, 3.5).   

 

 

 

 

            

                                               A 

                                                                                       B 

 

                                                D 

 

                                                                             C 

                                                E 

 

 

                                                F 

 

Şekil 3.4. : İnsan kafatası (Parramon, 1997). 

A. Alın Kemiği,                                   E.      Üstçene Kemiği, 

B. Şakak Kemiği,                                 F.      Altçene Kemiği, 

C. Yanak Kemiği, 

D. Burun Kemiği, 
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3.2.2. Yüzdeki ana çizgiler 

 

 

                                              

 

 

                                                  A 

                                                 

                                                  B 
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Şekil 3.5. : Yüzdeki ana çizgiler (Dolkay, 1997) 

A. Alın Çizgileri, 

B. Hiddet Çizgileri, 

C. “Yelpaze” Şeklindeki Göz Çizgileri, 

D. Göz Altı Halkaları, 

E. Göz Torbaları, 

F. Gülümseme Çizgileri,  

G. Ağız Kenarı Çizgileri, 
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3.3. Makyaj Malzemeleri, Çeşitleri, Kullanım Yerleri ve Amaçları 

Makyaj malzemelerini tanımak, uygulamaya geçmeden önce yapılması gereken en 

önemli şeydir.  

3.3.1. Gölgelendirici (Shader)  

Yüz üzerinde derinlik yaratmak amacıyla kullanılır. Toz, krem ve yağ bazlı olmak 

üzere üç çeşidi vardır. 

3.3.2. Işıklandırıcı (Highlight)   

Makyajın zeminin oluşturur. Amacı ise kullanılan sahne ışıkları altında oyuncunun 

görüntüsünü tamamlayan deri rengini vermektir. Çeşitli tür ve renkte olanları vardır 

(Dolkay, 1997). 

3.3.3. Fondöten (Foundation)  

 Beyaz-Çok Uçuk Pembe: Belirlemede, ayrıntılarda ve doğal olmayan 

fantezi yüzler için. 

 Uçuk Pembe: Klasik geyşa makyajı, belirleme ve ayrıntılarda kullanılır. 

 Toz Pembe: Sarışın genç kız teni. 

 Açık Pembe: Kadınlar için fondöten. 

 Orta pembe: Sağlıklı Köylü Kızları ve kumral genç kız teni için fondöten. 

 Koyu Pembe: Esmer genç kız teni için. 

 Açık güneş yanığı, alt ton pembe: Genç erkek için fondöten. 

 Kırmızı güneş yanığı: Sağlıklı Genç erkek için fondöten. 

 Kahve rengi güneş yanığı: Haşin ve yabanıl görünüşlü erkek için fondöten 

(işçi, köylü, asker,vb.) 

 Kahverengi: Esmer ten için (Nutku, 2002). 

3.3.4. Makyaj Boyaları  

Çeşitli renk tonlarına sahiptir. İki türlüdür; su bazlı (Aquacolor) boyalar ve yağ bazlı 

boyalar (Creamcolor). 
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3.3.5. Göz Farı (EyeShadow)  

Krem veya toz halindedir. Islak fırçayla kullanılan su bazlı türü de vardır. 

3.3.6. Rimel (Mascara)   

Kirpikleri belirginleştirmede kullanılır. Genellikle kahverengi ve siyah renkte 

olanları tercih edilir. Suya dayanıklı olanları da vardır. 

3.3.7. Pudra (Powder)  

Çeşitli renkleri vardır. Sahne makyajı için en ideal pudra transparan pudradır. 

3.3.8. Allık (Rouge)  

Krem veya toz halindedir. Krem allıklar pudralama işleminden önce, toz allıklar 

pudralama işleminden sonra fırça ile sürülür. 

3.3.9. Ruj ve Dudak Kalemi (Lipstick and Lip liner)   

Dudakları renklendirmek ve şekillendirmek için kullanılır. Çeşitli renk tonları 

vardır. Ruj doğrudan doğruya sürülebilir, fakat uygulama sırasında bir fırça 

kullanılması daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Dudak kalemi ise dudağa istenilen 

şekli verir ve kullanılan rujun renginden bir ton daha koyu olması tercih edilir. 

Ayrıca, dudak rengiyle allık renginin uyum sağlamasına özen gösterilmelidir. 

3.3.10 Göz Kalemi (Eye Pencil)   

Gözü belirginleştirmek için kullanılır. Bunun için ideal olan renk siyahtır. Yüz 

üzerindeki çizgileri belirginleştirmek için de kahverengi kullanılır. 

3.3.11. Eye Liner  

Sıvı ve krem bazlı olup, yüzü şekillendirmede kullanılır. 

3.3.12. Kaş Kalemi (Eyebrow Pencil)   

Kaşları şekillendirmede kullanılır. En kullanışlı renkler siyah ve kahverengidir. 

Bunlar yumuşak mum uçlu kalemlerdir. 
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3.3.13. Tonik ve Temizleme Sütü (Toner and Cleanser)   

Temizleme sütü cildi temizleyip nemlendirmek için, tonik ie ciltteki gözenekleri 

açmak için kullanır. 

3.3.14. Gom (Spirit Gum)   

Yapıştırıcı olarak kullanılır. Yapılışı kolaydır ve üç türlü yapılır; 

 Alkol ve Reçine ile Küçük bir şişe (0,1 litre) alkol içine, bir tutam dövülmüş 

reçine koyulur ve alkol içinde eriyinceye dek çalkalanır. 

 Eter ve Çamsakızı ile Küçük bir şişe eter içine (0,1 litre) altı yedi parça çam 

sakızı atıldıktan sonra, sakızlar eterin içinde eriyinceye kadar çalkalanır. Bu karışım 

ile yapılan Gom en iyisidir. 

 Aseton ve Çamsakızı ile Küçük bir şişe aseton içine çamsakızı atılıp, 

eritilmesi ile Gom elde edilir. Gom’un yapışma gücü ölçülür, eğer yapışmıyorsa, iki 

parça daha sakız atılıp onlar da eritilir (Nutku, 2002). 

3.3.15. ASETON (Aceton)   

Gom çözücü olarak kullanılır. 

3.3.16 Gom Çözücü (Spirit Gum Remover)   

Aseton gibi yapışkan maddeyi çözmekte kullanılır. 

3.3.17 Special Plastic  

Kaş kapatma, burun ve çene üzerinde değişiklik yaratmada kullanılır. 

3.3.18 Latex  

Kauçuktan elde edilen bir maddedir. Sıvı bazlıdır. Yüz üzerinde deformasyon, yara 

ve kırışıklık yaratmada kullanılır. Fön makinesiyle kurutulduğu zaman ince bir zar 

haline gelir. Ayrıca latex, kel başlığı yapımında da kullanılır. 

3.3.19. Plasto ve burun macunu 

Çene, burun gibi yüzün belirli yerlerinde yapılacak ilave veya küçük değişikliklerde 

kullanılır. 
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3.3.20. Tuplast  

Yüze “ben” yapmada kullanılır. Ayrıca yara gibi yüze özel efektler yaratmada da 

kullanılır. 

3.3.21. Yardımcı Gereçler 

Ayna 

Tarak 

Mum 

Küçük Makas 

Kâğıt Mendil 

Toka 

Havlu 

Süngerler (Natürel, Sentetik ve Kauçuk türlerinde) 

Fön Makinesi 

Krep Saç 

Cımbız 

Alkol 

Takma Kirpik 

Pudra pufu 

Briyantin 

Saç Jölesi 

Saç Spreyi 

Saç renklendirici Sprey 

Talk Pudra 

Çeşitli Fırçalar 

Takma Sakal ve Bıyık 

Saçları Tutacak Pens veya Saç Bandı 
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Spatula 

Diş Fırçası 

Kel Başlığı (Bald Cap) 

Pamuk (Dolkay, 1997). 

Makyaj aynası, makyaj masasıyla beraber sabit olanları, taşınabilir olanları ve 

bunların üç kanatlı olan tipleri mevcuttur. Aynanın etrafında aynı aralıklarla dizilmiş 

25’er watt’lık ampuller olmalıdır. Makyaj için flüoresan ışığı kesinlikle yanlıştır. 

Çünkü bu ışık renkleri değiştirdiği gibi çizgi ve gölgeleri de iyi göstermez. 

Ampuller iki yandan aşağıya kadar uzanmalı ve iki üç tanesi de aynanın üstünde 

olmalıdır (Nutku, 2002) (bkz. : Şekil 3.6). 

 

Şekil 3.6. : Üç kanatlı makyaj aynası ve makyaj çantaları (www.kryolan.de, 2009). 

 

 

 

 

 

 

http://www.kryolan.de/


 44 

3.4. Sahne Makyajı Uygulaması  

Yüzün anlatımını ve çizgilerini ortaya çıkarmak için yöntemli bir çalışma yapmak 

doğru olur. Yöntemli çalışılmadığı takdirde makyajda ustalaşmış bir kişi bile önemli 

bir ayrıntıyı atlayabilir. 

Makyajda önemli olan, ustalıktan çok role uygun, doğru makyaj yapmaktır. Kendine 

makyaj yapacak kişinin her şeyden önce kendi yüzünü iyi tanıması gerekir.  

3.4.1. Cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi 

Oyuncunun kuru bir cildi varsa, makyaja başlamadan yarım saat kadar önce yüzüne 

biraz yağlı bir krem sürmesi ve cildine iyice yedirmesi iyi olur. Tam tersine oyuncu 

yağlı bir cilde sahipse, makyaja başlamadan önce iyice yüzünü yıkamalı, sonrada 

iyice kurulamalıdır. Makyaja oturmadan önce yüzün çok temiz olması gerekir. Eğer 

rol için tersi gerekmiyorsa erkeklerin makyajdan önce tıraş olmaları zorunludur(bkz. 

: Şekil 3.7). 

 

Şekil 3.7. : Cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 
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3.4.2. Fondötenin sürülmesi 

Sahne aydınlatması altında en sağlıklı yüzlerin bile soluk, sağlıksız göründüğü 

bilinmektedir. Bunun için kesinlikle fondöten sürmek gerekir. Fondöteni yüze çizgi 

çizgi koyduktan sonra iyice yaymak gerekir. Çizgileri bırakmak yanlıştır çünkü 

ciltte kırışıklıklar varmış duygusunu verir. Fondöten tüm yüzde kulaklara kadar 

yayıldıktan sonra çenede bitirilirse düz makyajda boyun kirliymiş gibi görünür, 

karakter makyajında ise mask gibi durur. Bunun için fondöteni boyuna da indirmek 

gerekir. Ancak hem giysiyi kirletmemek hem de bittiği yerde bir çizgi bırakmaması 

için boyuna sürülen fondöten giderek inceltilir. Bittiği yerde iyice hafiflemiş 

olacağından çizgi de bırakmayacaktır. Fondöteni giderek incelteme işlemi saç 

kenarları ve ense içinde aynıdır. Fondöteni giderek inceltmek zaten makyajın önemli 

bir kuralıdır. Ancak açık tenli bir oyuncu koyu tenli bir rolü canlandıracaksa o 

zaman giysinin altına dek koyu renkli fondöten kullanmak zorundadır. 

Fondötenin yüze sürülürken simetrik çalışılması, yani bir yanağa sürüldüyse, diğer 

yanakta karşılığına sürülmesi gerekir. Yayma işlemi yuvarlak hareketlerle yapılır. 

Bu hareket yüzün ortasına doru olmalıdır. 

Başarılı bir makyaj için ilk adım, fondöteni uygulamadaki dikkattir. Fondötenin 

doğru uygulandığı yüzlerde, yüzün özellikleri sanki silinmiş gibidir ve elde yeni bir 

kişilik yaratılabilecek bir hamur bulunmaktadır(bkz. : Şekil 3.8, 3.9). 
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Şekil 3.8. : Fondöten uygulamaları (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.9. : Fondöten uygulamaları (Ayatar, M.G., 2009). 
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Fondöten sürüldükten sonra makyajda şu sıralamayı izlemek gerekir: genel yüz 

görünüşünü ortaya çıkaracak renkler, yüz anlatımını ortaya çıkaracak gölgeler, 

gözlerin anlatımını sağlayacak gölgeler, kırışıklar ve gamzeler, dudaklar ve kulaklar, 

kaşlar ve kirpikler. 

Bu sıra izlendiği takdirde makyaj tüm ayrıntılarıyla en kısa sürede tamamlanabilir. 

Peruk gerektiğinde de bu sıra yine en kestirme yoldur, çünkü peruk makyaj 

tamamlanmadan takılmaz. 

3.4.3. Gözler 

Oyuncunun yüzünde en etkin bölge gözlerdir. Bunu içinde makyajda gözler büyük 

önem taşır. Yanlış bir makyaj oyuncunun yüzündeki tüm anlatını yok eder ve gözler 

vurgulanacağı yerde etkisiz bir duruma getirebilir.  

Gözler, üst göz kapaklarında gölgelendirilir. Göz makyajının en yalın biçimi 

şöyledir. Üst göz kapağı üzerine açık kırmızı ve şeftali rengi tonlarında far ile baz 

uygulaması yapılır(bkz. : Şekil 3.10, 3.11). 

 

Şekil 3.10. : Göz kapaklarının gölgelendirilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 
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Şekil 3.11. : Göz kapaklarının gölgelendirilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 

Göz kalemi veya eye liner kullanılarak kirpiklerin hizasından kaşlara doğru kıvrılan 

bir hat çekilir.  Hemen ardından gözü daha da büyütmek için göz altına beyaz far 

veya fondöten uygulanır. Gerektiği taktirde bu uygulamaya ek olarak gözün içine 

beyaz kalem de çekilebilir. Bu işlem sonrasında ise beyaz far hattının hemen alt 

sınırından kalem veya eye liner hattı çekilerek şakaklara doğru uzatılır. Gözün üst 

ve altına çekilen ve şakaklara kadar uzatılan çizgilerin arası beyaz hattın devamı 

olarak far veya fondöten ile doldurulur. En son işlem olarak gözlere iyi bir şekilde 

rimel sürülür (bkz. : Şekil 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19). 
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Şekil 3.12. : Üst göz kapağına kalem çekilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.13. : Üst göz kapağına kalem çekilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 
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Şekil 3.14. : Göz altlarına beyaz far sürülmesi (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.15. : Göz altlarına beyaz far sürülmesi (Ayatar, M.G., 2009). 
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Şekil 3.16. : Alt göz kapağına kalem çekilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.17. : Alt göz kapağına kalem çekilmesi (Ayatar, M.G., 2009). 
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Şekil 3.18. : Rimel uygulaması (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.19. : Rimel uygulaması (Ayatar, M.G., 2009). 
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3.4.4. Burun 

Düzgün bir burun varsa makyajda bir sorun yoktur. Yüzün çeşitli yerlerinde 

düzeltmeler için fondöten işe yarar, ancak burun düzeltmesi için makyaj gerekir. 

Burnu düzeltmek için burnun yukarısından ucuna kadar, belirleme ve ayrıntılarda 

kullanılan beyaz patla düz bir çizgi çekilir. Bu pat fondötenle birleşir, kesin sınırın 

yok edilmesi için beyaz patın fondötenle birleştiği noktada inceltilmesi gerekir. 

Burnun yanlarında bulunan şiş ya da çukurlar uçuk mavi ya da gri gölgelerle 

kaybedilir. 

Aynı işlem düzgün bir burnu kemerli yapmakta da geçerlidir. Burnun üstüne eğri 

büğrü bir çizgi beyaz patla sürülür. Burnu eğri yapmak için her iki yanı 

gölgelendirilir. Bu gölgeler kenarlarda inceltilerek fondötende kaybedilir. 

3.4.5. Yanaklar 

Yanaklardaki renk inandırıcı olmalı ve göze batmamalıdır. Yanaklar için kullanılan 

renkler yüzün doğal renginden değişik görülmemelidir. Elbette bu doğallık sahne 

ışıkları altında değerlendirilmelidir. 

Yüze sürülen allık anlatıma göre gerekli yerlere üçgen biçiminde sürülür. Ancak bu 

üçgen biçiminin uçları sivri olmamalı, inandırıcı bir yuvarlıkla sürülmelidir. Allık 

kenarlarda giderek fondötenin renginde erimelidir. Başka bir deyişle bu üçgenin 

sınırları kesin olmamalıdır(bkz. : Şekil 3.20). 
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Şekil 3.20. :Yanaklara allık uygulaması (Ayatar, M.G., 2009). 

Burada dikkat edilecek nokta allığı çok kullanmamak, özellikle şakaklara ve çeneye 

çok hafif sürmektir. 

3.4.6. Dudaklar 

Dudaklara gereğinden çok boya sürülmesi yanlıştır. Hele gerekmiyorsa spotlar 

altında parlayacak rujlardan sakınmak gerekir. Dudaklara sürülen renk parmak 

ucuyla sürülür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta rengi simetrik bir biçime 

uygulamaktır. Ağız büyültülmek isteniyorsa, renk ağzın en ucuna dek uzatılır. Ağzı 

küçültmek içinse, rengi ağız kenarlarından önce bitirmek gerekir. Üst dudak alt 

dudaktan daha renkli boyanmalıdır(bkz. : Şekil 3.21, 3.22). 
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Şekil 3.21 : Dudakların boyanması (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.22 : Dudakların boyanması (Ayatar, M.G., 2009). 
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3.4.7. Çene ve kulaklar 

Kulakların üst kavisi ile çene çukuruna hafifçe allık sürülür ve fondötenle uyum 

gösterecek şekilde yayılır. Karakter makyajı dışındaki makyajlarda bu bölgeler için 

başka bir şey gerekmez (bkz. : Şekil 3.23, 3.24). 

 

Şekil 3.23. : Çenedeki sakalların vurgulanması (Ayatar, M.G., 2009). 

 

 



 57 

 

Şekil 3.24. : Çenedeki sakalların vurgulanması (Ayatar, M.G., 2009). 

3.4.8. Pudralanma 

Pudralanmanın nedeni makyajı sabitleştirmek, yani patın yağını pudraya emdirip, 

aydınlatma altında yüz parlamasına neden olmaktır. Pudra sürdükten sonra çizgilerin 

ya da gölgelerin yok olması gibi bir şey düşünülemez. Pudrayı hafif vuruşlarla 

makyaj yapılan alanlara uyguladıktan sonra, fazla pudra olan yerler çok yumuşak bir 

fırça ile düzeltilir(bkz. : Şekil 3.25, 3.26). 

Pudra uygulamasında dikkat edilecek nokta aşırıya kaçılıp, soluk bir görüntünün 

ortaya çıkmasına engel olunmasıdır. 
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Şekil 3.25. : Pudra uygulaması (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.26. : Pudra uygulaması (Ayatar, M.G., 2009). 

Bu işlemden sonra sıra kalemle kaşların yapılmasına gelir. 
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Kaşlar göze çekilen eye liner hattı uzunluğuna göre uzatılır(bkz. : Şekil 3.27, 3.28). 

 

Şekil 3.27. : Kaşların boyanması (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.28. : Kaşların boyanması (Ayatar, M.G., 2009). 
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Şekil 3.29. : Makyajın tamamlanmış hali (Ayatar, M.G., 2009). 

 

Şekil 3.30. : Makyajın tamamlanmış hali (Ayatar, M.G., 2009). 
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3.4.9. Makyaj sonrası cilt temizliği 

Makyajı silme için cilde temizleyici krem uygulanır. Ardından ıslatılıp sıkılmış bir 

pamuk parçası ya da temizleme kâğıdının yardımıyla makyajın kabası alınır. Daha 

sonra yüze tekrar krem sürülerek, cilt özenle temizlenir. Makyajın tamamı 

silindikten sonra yüz ılık su ve sabunla yıkanır. Ciltteki gözenekler tonik veya soğuk 

su ile sıkıştırılır. Aynı işlem, su ile yoğunluğu alınmış alkol ya da kolonya ile de 

yapılabilir (Rosemarie, 1995). 

3.5. Yüz Üzerinde Yapılması Mümkün Değişiklikler ve Düzeltmeler  

Yaratılmak istenen karakterin özelliğine göre yüz uzuvlarının biri ya da bir kaçı 

üzerinde ifadenin gücünü görsel olarak artırmak için bazı değişiklikler yapılabilir. 

Bu değişiklikler çeşitli makyaj malzemeleri ile yapılırken daha zor ve özel 

çalışmalar, plastik malzemelerle yapılabilir. 

3.5.1. Alın tipleri ve düzeltmeleri 

Yüzdeki diğer uzuvlar gibi alnında bir karakterin ifadesini göstermesinde rolü 

vardır. Düşünce, hiddet, üzüntü gibi ifadeleri belli etmekte alnın rolü büyüktür. 

Düşük Alın: saç çizgisi hizasındaki alanı, yüze uygulanan fondöten renginden biraz 

daha koyu bir renk seçerek, bunu aşağı doğru derece derece, temel fondöten rengi 

içinde kaybolana dek yedirilir. Bu işlem alnın daha düşük görünmesini 

sağlayacaktır. 

Yüksek Alın: düşük alında kullanılan fondöten renginden daha açık bir renk 

kullanılır. Uygulama düşük alın yaratımında da olduğu gibi yukarıdan aşağıya 

doğru, renkler birbiri içinde kaybolana dek yapılır. 

Alındaki çizgileri belirginleştirmek için ise gölgelendirici ya d yumuşak uçlu 

kahverengi kalem kıllanılır. 

3.5.2. Kaş tipleri ve düzeltmeleri 

Kaşlar karakterin ifadesinde önemli bir rol oynar. Irklara göre de çeşitlilik 

gösterebilir. Kaşlar değişik şekillerdedir. 

Çatık kaşlar 

Birbirinden uzak kaşlar 
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Yay şeklinde kaşlar 

Kısa ve eğri kaşlar 

Uçları aşağı bakan kaşlar 

Birbirine eşit olmayan kaşlar 

Dağınık kaşlar 

Kaşları kalınlaştırmak, ortalarını kapatıp çatık yapma, iki ucuna şekil vermek ve 

diğer değişiklikler için kaş kalemi kullanılır. 

Eğer kaşlar açık renkli ise ve karartılmak isteniyorsa, bunun için siyah veya 

kahverengi rimel ya da kaş kalemi uygulanır. 

Kaş kalemini kullanırken; kısa, hızlı ve açık vuruşlarla, kaş kıllarının çıkış yönü 

takip edilir. 

Doğal kaşların kapatılıp, üstüne kaş çizerken, kaşın doğal çıkış yönünün 

vurgulanmasına çalışılır (bkz. Şekil 3.31). 

 

Şekil 3.31. : Değişik kaş tipleri (www.familyfavs.files.wordpress.com , 2010). 

3.5.3. Göz tipleri ve düzeltmeleri 

Bir insanın sevinç, üzüntü, vb. ruh ifadelerini gözlerinden okumak mümkündür. 

Gözlerin şekilleri de bunu yansıtır. 

Göz düzeltmeleri ise çok önemli ve zordur. Gözleri mümkün olduğunca en güzel 

hale getirmek gerekir. Düzeltme makyajına başlamadan önce, gözde ne yapmak 

gerektiğinden emin olunmalıdır. Düzeltmeler gölgelendirici ve ışıklandırıcılarla, 

kimi zamanda göz kalemi ve farla yapılır. 

Çok değişik çeşitte göz tipine rastlanır (bkz. Şekil 3.32, 3.33). 

http://www.familyfavs.files.wordpress.com/
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Şekil 3.32. : Erkek gözleri(Corson ve diğ., 2009). 
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Şekil 3.33. : Kadın gözleri(Corson ve diğ., 2009). 
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Göz Düzeltmeleri: 

Çukur Gözler: bu tip gözleri daha belirgin hale sokmak için göz kapağına uçuk bir 

renk sürülmeli, farı göz çukurunun hemen yukarısına dek yaymalıdır. Göz kapağıyla 

kaşın arasına biraz kahverengi, grimsi kahverengi ya da gri far sürülmesi iyi olur. 

Kaşların altına ışıklandırıcı bir far sürülmelidir. Göz kapağının normal kıvrımının 

biraz yukarısına bir çizgi çekilerek bu hafifçe yayılmalıdır. 

Patlak gözler: göz kapağına koyu ren, mat bir far sürülmelidir. Böylece göz 

kapağına gerideymiş gibi bir hava verilir. Farı kaşlara doğru biraz yaymalı, ayrıca 

göz kuyruğundan alt kirpiklerin biraz aşağısına doğru hafifçe uzatılmalıdır. Kaşın 

altında pembe ya da ten rengi bir ton kullanılması iyi olur. Göz kapağı kıvrımı koyu 

renkle belirtilmeli, çizgi hafifçe yayılmalıdır. Göz kalemiyle çizilecek bu çizgi de 

göz kapağını daraltır. 

Ufak Gözler: gözü daha önemli bir hale sokmak için göz kapağının bir kısmını 

aydınlatmak, etrafındaki kısma da sanki daha gerideymiş gibi bir görünüm vermek 

gerekir. Önce göz etrafına koyu renk bir far sürülür. Sadece üst göz kapağının göz 

pınarı kısmı boş bırakılır. Far göz kuyruğunun yukarısında iyice koyu olmalıdır. 

Gözaltına fardan ince bir şerit yapılması daha doğru olur. Üst göz kapağının pınar 

kısmına açık bir ton sürülmeli, kapağın yukarısına yayılmalıdır. Kirpikler iyice 

belirginleştirilmeli, kaş altına aydınlatıcı bir boya sürülmelidir. 

Birbirine yakın gözler: burada gözün kuyruk kısmının dikkati çekecek bir hale 

sokulması gerekir. Kaşların arası biraz açılmalıdır. Göz pınarının yanına, burnun 

köküne biçimi gizleyici bir karışım sürülmelidir. Far, göz kapağının ortasından 

yayılarak dışa doğru yayılır. Göz kapağının kıvrımına çizilen çizgi de aynı noktadan 

başlar, dışa doğru uzanır. 

Birbirinden uzak gözler: gözleri birbirine yaklaştırmak için aralarına, burunun 

köküne koyu renk fondöten sürülmeli, yukarıya kaşlara doğru yayılmalıdır. Oradan 

bir yay çizerek göz kapağına inmeli, göz kuyruğunda yayılarak hafiflemelidir. Kaşın 

kuyruk kısmının altındaki derince yere ışıklandırıcı bir boya sürülmesi daha iyi olur. 

Göz kapağı kıvrımı buruna yakın yerde iyice belirgin hale sokulmalıdır.  Kirpik 

dibine çekilen çizgi de yine bu kısımda kalınlaştırılmalı, sert bir hat oluşturulmaması 

için hafifçe yayılmalıdır. Rimel göz kapaklarının orta kısmına doğru 

yoğunlaştırılmalıdır. 
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Aşağıya doğru gözler: yukarıya doğruymuş gibi görünmelerini sağlamak gerekir. Bu 

işlemi farla, hafifçe bir göz kalemi çizgisiyle yapabiliriz. Far dışarıya, yukarıya 

doğru bir kanat gibi yayılmalı, hemen hemen kaşa kadar uzatılmalıdır. 

Göz kuyruğunun yukarısına uçuk renk bir far sürülmesi, kirpiklerin kıvrılarak iyice 

rimellenmesi gerekir. 

Gözaltındaki koyulukları kapatmak: baş hafifçe öne eğilip ileri doğru bakıldığında, 

gözaltındaki çukurluk hemen yukarı çıkacaktır. Koyu görülen bölge fırça yardımıyla 

ışıklandırılır. Eğer gözaltında torbalar oluşmuş ise, bunları kapatmak için çukur 

kısımlar ışıklandırılır. Bu ışıklandırma parmak ucuyla nazikçe gözaltına yedirilir. 

İşlem yapılırken çukur bölgenin dışına taşırmamaya özen gösterilir. 

3.5.4. Kirpik tipleri ve düzeltmeleri  

Rimel sürülürken çubuk göze paralel tutulmalı ve kirpiklerin köklerinden uçlarına 

doğru sürülmelidir. Doğal bir etki için kirpikler ayrı tutulmalıdır(bkz. Şekil 3.34). 

 

Şekil 3.34. : Rimel sürülmesi (www.saglikguzellikrehberi.com , 2010). 

Takma Kirpik: genelde üst göz kapağı için olan takma kirpikler alttakilerden daha 

sık kullanılırlar. Takma kirpiklerin dıştaki bitiş uçları iç uçlara göre daha uzundur. 

Eğer takma kirpiklerin kıl oranı çok yoğunsa uçları makasla kesilir. Bu işlem kirpik 

göz kapağına uygulanmadan önce yapılır. 

3.5.5. Burun tipleri ve düzeltmeleri 

Burun düzeltmeleri ve değişiklikleri gölgelendirici ve ışıklandırıcı ile de yapılır. Bu 

yöntem önden göründüğünde etkili olsa bile profilden aynı etkiyi vermez. Özel 

burun şekillendirmeleri için özel malzemeler ve bunların uygulanış şekilleri vardır. 

http://www.saglikguzellikrehberi.com/
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Burun Üzerindeki Değişiklikler: 

Uzun ince bir burun elde etmek için kaşların iç ucundan burnun ucuna dek gölge 

yapılır. İki gölge çizgisi arasında kalan burun kemiğinin üstü boydan boya 

ışıklandırılır ve birbirlerine parmak ucuyla yedirilirler. İyi sonuç alabilmek için 

ışıklandırılan kısın olabildiğince güçlü olmalıdır. 

Burnu kısa göstermek için, burun ucuna ve kenarlarına gölge yapılır. Kaş arasında, 

burnun üst kısmında bir miktar gölge yapmak burnun kısa görünmesine yardımcı 

olacaktır. 

Burnu eğri göstermek için, eğrilik yapılaması istenen yön hizasında gölge yapılır. 

Gölgenin yan duvarları ve iki gölge arası ışıklandırılır(bkz. : Şekil 3.35). 

 

Şekil 3.35. : Burnun eğri gösterilmesi (Corson ve diğ., 2009). 

Bunun dışında değişik burun şekilleri de vardır. Çok kemerli burun, kökünden 

ucuna kadar dümdüz Yunan burnu, kemerli fakat ucu aşağı kadar inik burun, tepesi 

yukarı kalkık burun, kısa ve yası burun, ucu sivri geniş delikli ve kalkık burun(bkz. 

Şekil 3.36). 
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Şekil 3.36.: Değişik burun tipleri (www.rinoplasti.com , 2010). 

Burun düzeltmeleri: 

Geniş Burun: fondöten sürüldükten sonra, fondötenin üç veya dört ton koyusu ve 

yassı gölge fırçası ile burnun iki yanına gölgeler yapılır. Bu gölgeler, sünger ile 

yayılır, yanaklarda fondöten ile karıştırılır. Eğer gerekirse, burun kemiği üzerine 

ışıklandırıcı sürülür. 

Çok uzun burun: burun ucuna koyu gölge yapılır ve dağıtılır. 

Çok kısa burun: fondöten sürüldükten sonra burun kemiği üzerine, burun 

başlangıcından ucuna kadar bir hat halinde ışıklandırıcı sürülür 

Çarpık burun: fondöten sürüldükten sonra ışılandırıcı, burun ortasından, uca kadar 

sürülür. Dikkatlice ve çarpık olan tarafa doğru gçlge yapılarak dağıtılır. 

Kemerli burun: cildin rengindeki fondötenin bir ton koyusu kemer üstüne sürülür ve 

yayılır. Kemerin üst ve alt kısımlarına ışıklandırıcı sürülerek denge sağlanır. Yapılan 

gölge ve ışık fondöten içinde eritilir. 

 

http://www.rinoplasti.com/
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3.5.6. Dudak tipleri ve düzeltmeleri 

Dudaklarda, far ve allığı bütünleyici bir ruj rengi seçilmelidir. Ruju sürmeden önce, 

kullanılan rujun tonundan bir ton daha koyu dudak kalemi ile dudak çizgileri 

belirginleştirilir. Bu işlem dudaklara daha düzgün bir görünüm kazandırır.  

Önce alt dudağın çizgisi çizilir. Sonra da üst dudak, ortadan sağ köşeye ve yine 

ortadan sol köşeye doğru olmak üzere çevresi çizilir. Ardından çerçevenin içi 

doldurulur. Değişik dudak tipleri için bkz. Şekil 3.37, 3.38. 

 

Şekil 3.37.:Erkek dudakları (Corson ve diğ., 2009). 
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Şekil 3.38.:Kadın dudakları (Corson ve diğ., 2009). 

Dudak Düzeltmeleri: 

Çok büyük ağız: çerçeve normal dudak çizgisinin hemen içinden çizilmelidir. 

Bunun için seçilen renk açık olmalıdır. 

Kalın dudaklar: parlak, sert renklerden, yaldızlı boyalardan kaçınılması gerekir. 

Rujun normal çerçevenin içine sürülmesi ve çerçevenin de hemen hemen aynı 

renkte bir boyayla çizilmesi gerekir. 

İnce dudaklar: çerçevenin normal dudak çizgisinin hemen dışına çizilmesi gerekir. 

Bunun için kullanılan kalem açık renk olmalıdır. Çerçeve iki yana iyice 

uzanmamalı, içi de daha koyu bir tonla doldurulmalıdır. 

Düzgün olmayan dudaklar: üst ve alt dudakların kalınlıkları birbirine uymuyorsa 

değişik iki ton kullanılmalıdır. Kalın dudak için koyu, ince olan için daha açık. 
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3.5.7. Çene tipleri ve düzeltmeleri 

Çene düzeltmeleri 

Geride çene: ışıklandırıcı kullanılarak çene bir miktar öne çıkartılabilir. Ancak çene 

çok öne çıkarılmak isteniyorsa lastik parça veya plasto ile çene yapılabilir. 

Erkeklerde sakal da bu işe yarar. 

Çıkık çene: eğer çene çok çıkıksa yüze kullanılan fondötenin bir veya iki ton koyusu 

ile gölgelendirilir. 

Yarık çene: yayık olan kısma ışıklandırıcı sürülüp yayılır(bkz. Şekil 3.39). 

 

Şekil 3.39. : Değişik çene tipleri (www.maximumbilgi.com , 2010). 

3.5.8. Yanak tipleri ve düzeltmeleri 

Oldukça geniş bir kısımdır. Buranın aşağı ve yukarı olarak ikiye ayrılması daha 

kolay olacaktır. Yukarı yanak elmacık kemiği üst kısmından başlayan, gözaltından 

aşağı doğru uzanan ufak, oval bir yerdir. Aşağı yanak ise daha geniş bir oval 

oluşturur. Burun kanadı hizasında, yanak çukurunda başlar, yukarı saç çizgisine 

doğru uzanır. 

Allık: allık genellikle yanağın altından çok yanak kemiğin üstüne yerleştirilir. Allık 

gölgelendirme ışıklandırmanın ardından uygulanır (Dolkay, 1997). 

 

 

 

 

http://www.maximumbilgi.com/


 72 

3.5.9. Değişik Yüz Tipleri ve Düzeltmeleri 

3.5.9.1. Oval yüz tipi  

İdeal güzelliğin ölçüleri Klasik Yunan’dan çıkmıştır. Yunanlı sanatçılar eserlerinden 

mükemmel modeli yaratmışlardır. Yanaklarda genişleyip, çeneye doğru incelen oval 

yüz ideal yüz şekli olarak benimsenmiştir. Hatları ve oranları diğer yüz tiplerini 

belirlemede ölçüttür(bkz. Şekil 3.40). 

 

Şekil 3.40. : Oval yüz tipi (www.saclariniz.blogcu.com ,2010). 

Oval bir yüze makyaj yaparken uygulama sırası şu şekilde olmalıdır. 

İlk olarak tüm yüze cildin bir ton açık veya bir ton koyu renginde fondöten sürülür. 

Gözaltı aydınlatıcısı ve transparan pudradan sonra allık elmacık kemiklerinin 

üzerinden şakaklara doğru uygulanır. Bu tip bir yüz ideal sayıldığından sadece allık 

sürülen yer gölgeler ile şekilde belirtilmiştir(bkz. : Şekil 3.41). 

 

Şekil 3.41. : Oval yüz tipi (Çetin, 2008). 

http://www.saclariniz.blogcu.com/
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3.5.9.2. Üçgen yüz tipi 

Bu tip yüzlerde alın geniş ve bombelidir. Elmacık kemikleri çıkık, yanaklar zayıf ve 

çene sivridir (bkz. Şekil 3.42). 

 

Şekil3.42.: Üçgen yüz tipi (www.saclariniz.blogcu.com ,2010). 

Bu tip yüzlerde alın daraltılıp çene kısmının genişletilmesi gerekir. Cilt rengine 

uygun bir fondöten alın hariç uygulanır. Alına bir veya iki ton koyu fondöten 

uygulanır ve yayılır. Alın koyu fondötenler kullanılarak iki yandan daraltılır. 

Fondötenin üç ton açığı yanak çukuruna ve kulaktan çeneye doğru çenenin darlığını 

genişletmek için uygulanır. Göz altı aydınlatıcısı ve transparan pudradan sonra allık, 

göz köşesinin altından başlayarak şakaklara doğru uygulanır. Bu tip bir yüzde 

yapılacak rötuşlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir(bkz. : Şekil 3. 43 ). 

 

Şekil 3.43. : Üçgen yüz tipi (Çetin, 2008). 

 

http://www.saclariniz.blogcu.com/
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3.5.9.3. Yuvarlak yüz tipi 

Bu tip yüzlerde alın kısa ve orta kısmı bombelidir. Elmacık kemikleri çok belirgin 

değildir(bkz. Şekil 3.44). 

 

Şekil3.44. : Yuvarlak yüz tipi (www.saclariniz.blogcu.com ,2010). 

Yüze fondöten sürüldükten sonra, sürülen fondötenin üç ton koyusu ile gölgeler 

yapılır. Burada istenen yüzün yuvarlaklığını gidererek yüz şeklini oval yüze 

yaklaştırmaktır. Alnın iki yanına gölgelendirme yapılır. Alnın iki yanına 

gölgelendirme yapılır. Çenenin yan kemiklerine ve elmacık kemiklerinin altına koyu 

renk gölgeler yapılır. Gözaltı aydınlatıcısı ve transparan pudradan sonra allık 

elmacık kemiklerinin altından bir çukurluk elde edebilmek için sürülür(bkz. : Şekil 

3.45). 

 

Şekil 3.45. : Yuvarlak yüz tipi (Çetin, 2008). 

 

http://www.saclariniz.blogcu.com/
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3.5.9.4. Kare yüz tipi 

Bu tip yüzlerde alın bombesiz ve düz bir saç çizgisi ile sınırlıdır. Yanakları dolgun 

ve elmacık kemikleri belirgindir ve çene köşelidir(bkz. Şekil 3.46). 

 

Şekil 3.46. : Kare Yüz Tipi (www.saclariniz.blogcu.com ,2010). 

Yüzün yüksekliğini artırmak için açık renk fondöten kullanılır. Alın köşeleri ve çene 

köşelerini yumuşatmak için koyu renk fondötenle gölgelendirme yapılır. Göz altı 

aydınlatıcısı ve transparan pudradan sonra bu tip yüzlerde allık, elmacık 

kemiklerinden şakakların üstlerine doğru uygulanır. Çene açık renk bir pudra ya da 

açık renk bir fondöten kullanılarak aydınlatılır. Bu tip yüzde yapılacak rötuşlar 

aşağıdaki şekilde oklar ve gölgelerle belirtilmiştir (Çetin, 2008) (bkz. : Şekil 3.47). 

 

Şekil 3.47. : Kare yüz tipi (Çetin, 2008). 

 

http://www.saclariniz.blogcu.com/
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3.6. Yüz Üzerinde Değişik Efektler Yaratma 

3.6.1. Kaş Kapatma 

 Kaşın üzerine gom sürülür. Yapıştırıcının hemen kurumaması için bu işlem 

çabuk yapılmalıdır. 

 İnce bir çubuk ya da diş fırçası sapıyla kaşın üstü hafifçe bastırılır. 

 Bu işlemin ardından Special Plastic ya da Naturo Plastic adı verilen madde, 

yine bir çubuk yardımıyla kaşın üstüne sürülür. Kaşları bloke etmenin en etkin yolu 

budur. 

 Son olarak kapatılan kaşın üstüne uygun renkte bir fondöten sürülür ve 

pudralanır. 

Eğer elde gom yoksa aynı sonuca sadece Special Plastic kullanarak da ulaşılabilinir. 

3.6.2. Özel Burun ve Çene Yapımı 

 Burun üzerine yapılacak herhangi bir değişime başlamadan önce, Special 

Plastic adı verilen maddenin, üzerine konulacağı alan ter, nem ve yağdan 

arındırılmalıdır. Bunun için kuru bir bez ya da kâğıt mendil kullanılır. Special 

Plastic konulacak bölgeye, az bir miktar gom sürülür ve kurumaya bırakılır. 

 Special Plasticten yeteri miktarda koparılır, parmakların arasında ezerek 

yumuşatılır. Kalem biçiminde, ince, uzun olarak yuvarlanır ve değişikliğin 

yapılacağı yere yapıştırılır. Sonra arzu edilen şekil verilir. 

 Special Plastic’in cilt üzerine yerleştirilmesi sırasında yassı, uzun tahta bir 

çubuk kullanılacağı gib, aynı işlem parmak yardımıyla da yapılır. Macun iki yana 

eşit olarak düzgünce yayılmalıdır. 

 Special Plasticin burun üzerindeki kalıcılığını sabitleştirmek için bu madde 

üstüne ve kenarlarına, bir fırça yardımıyla latex sürülür. 

 Burun üzerindeki madde istenilen şekli alınca bütün yüze ve buruna 

fondöten sürülür. 
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Tüm bu işlemler sırasında kullanılan Special Plastic yerine Türkçede Nazankit adı 

verilen Plastici ya da Nose Putty adlı malzemelerde kullanılabilinir. Bunlar macun 

özelliği taşır. Bu madenin, uygulanacağı bölge tonikle temizlenir. Ardından 

yumuşak ve yoğrulmaya müsait bir madde olduğu için parmaklarla istenilen şekil 

verilir. Daha sonra tonikle temizlenen bölgeye gom sürülür ve üstüne yapıştırılır. 

Kenar gölgeler, kişinin kendi cildine doğru sıfırlandıktan sonra fondötenlenip 

pudralanır. 

Takma Burunlar: kauçuk ve soğuk köpükten elde edilmiş takma burunlar vardır. 

Bunlar çeşitli boyutlarda olabilir. Yapıştırılmaları için gom kullanılır. 

3.6.3. Takma Sakal ve Bıyık 

Gri-mavi bir makyajla yeni traş olunmuş görünümü verilebilir. Kirli sakal görünümü 

elde etmek için hafif nemli kauçuk süngeri kahverengi ya da siyah renkteki boyaya 

hafifçe banarak, yüze nazik vuruşlarla uygulayın. Ya da sakalın yapılacağı yere gom 

sürüp, küçük kısa krep saç parçaları yapıştırın. 

 Takma sakal veya bıyığım yapıştırılacağı alanlar dışındaki tüm yüz 

fondötenlenip pudralanır. Daha sonra, bu boş bırakılan bölgelere gom sürülüp, 

hafifçe kuruması için beklenir. Bu madde üzerinde çalışılacak bölgelerdeki 

terlemeyi de engeller. 

 Eğer hem bıyık hem de sakal takılacak ise, işleme sakaldan başlanır. Sakal 

yapıştırıldıktan sonra, cildin kenarında oluşan şeritler, kuru bir sünger ya da kuru bir 

puf yardımıyla yavaşça bastırılarak alınır. 

 Sakal üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması istenirse, tırnak makası 

kullanılarak istenilen biçim verilebilir. Eğer sakalın dolgun görünmesini isterseniz, 

saç spreyi ya da saç jölesi ile kabarık bir görüntü elde edilebilir. 

 Takma bıyık kullanımında ise, yapıştırma işlemi ortadan başlayıp kenarlara 

doğru yapılır. Yapıştırmanın yapıldığı sırada aktörün güler pozisyonda olmasına 

özen gösterilmelidir. Aksi halde bıyık gülümseme sonucu oluşan çizgilerin üzerine 

yapışabilir. 

 Eğer yapıştırılan bıyık eğri büğrü duruyor ya da şekli üzerinde herhangi bir 

değişiklik yapılması gerekiyorsa, bunun için uygun bir renk seçilerek, ince bir fırça 

yardımıyla istenilen değişiklik yapılır. Bu işlem için krem bazlı liner kullanılır. 
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Bir kere takılmış sakal ya da bıyık, başka bir kez yine yapıştırılırken önce mutlaka 

çitilenmeli, temizlenmelidir. Aksi halde kuruyan gom üstüne yeniden gom tutmaz. 

Ayrıca kaşlar, bıyık ve sakal ile hem kalınlık hem de renk tonu açısından birbirine 

uyum sağlamasında yarar vardır. Farklı takma sakal ve bıyık çeşitleri için bkz. Şekil 

3.48.           . 
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Şekil 3.48. :Takma sakal ve bıyık çeşitleri (www.kottke.org , 2010). 

 

 

 

http://www.kottke.org/


 80 

3.6.4. Krep Saçın Kullanımı 

 Gerçekte bıyığın rengi, saçın renginden biraz daha farklı olabilir. Ancak 

sahne makyajında, aktörün saçına ya da peruğuna aynı renkte bir bıyık yapılmalıdır. 

Aksi halde seyirci, yapılanın bir hata olduğunu zannedecektir. Bu işlem için 75 

mm.lik bir krep saçı alın ve bunu buharlı ütün ya da nemli bir bezin altında 

düzleştirin. Bıyık yerinin olduğu bölgeye fondöten sürülmemesine özen 

gösterilmelidir. 

 Krep saç ortadan kesilir ve bir kısmı kullanıma hazır olacak şekilde 

birbirinden tel tel ayrılır. Saçın çok kısa kesilmemesine dikkat edilmelidir. Aksi 

takdirde yapıştırırken alttan çekmek zorlaşacaktır. Çizilen bıyık şeklinin yarısına 

gom sürülür. Daha sonra bir parça saç, parmak yardımıyla gomun üzerine 

yerleştirilir ve bastırılır. Saçın yapıştırıcıya daha iyi temas etmesi için ince, uzun bir 

çubuktan yararlanılır. 

 Bıyığın ortasındaki kıllar genellikle düz olarak aşağıya, diğer kısımlarsa 

dudak kenarlarına doğru uzar. Bıyığın biçimine göre, diğerlerinden daha kısa olmak 

üzere, üçüncü bir kat eklemeye ihtiyaç duyulabilir. 

 Yapıştırma işleminin bitirdikten sonra saçlar, üst dudaktan taşmayacak 

şekilde tırnak makasıyla uçlarından kesilir. 

Krep saçın kullanılarak sakal ve bıyık yapılmasına ilişkin örnek aşağıdaki Şekilde 

incelenebilinir (bkz. Şekil 3.49.)   
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Şekil 3.49. :Krep saç kullanılarak sakal ve bıyık yapımı(Corson ve diğ., 2009). 
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3.6.5. Takma Kirpik Kullanımı 

Takma kirpiği kullanmadan önce göz kirpiklerinin yağlı olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 Takma kirpiğe yapıştırıcıyı sürün. Çenenizi yukarı doğru kaldırıp, aşağı 

doğru bakın. Cımbız yardımıyla bunları kirpik diplerine yapıştırın. Yapıştırma 

işlemi içten dışarıya doğru olup, dış uçlar doğal kirpiklerin dış uçlarından daha 

yukarıda olmalıdır. İşlem bitince kirpiklere rimel sürülür. 

 İstenirse, ortadan başlayıp dış köşeye doğru uzanan yarım kirpiklerde 

kullanılabilir. Ancak bunlar doğal görünümlü olup, kalın olmamasına dikkat 

edilmelidir. Aksi halde naturel bir görüntü çıkmaz. Takma kirpiklerin görünümünü 

dengelemek için üst göz çizgisinin iç köşesine dek eye liner ya da göz kalemiyle 

çizgi çekilir. Gerçek kirpiklerle takma kirpikleri bütünleştirmek için doğal kirpik 

uçlarına rimel sürülür(bkz. : Şekil 3.50). 

 

Şekil 3.50. : Çeşitli takma kirpikler. 
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3.6.6. Peruk 

Peruk, yüz makyajı tamamlandıktan sonra takılır. Peruk, makyajın karakterinde 

önemli ölçüde söz sahibidir, bu nedenle çok dikkatli seçilmeli ve takılmalıdır. 

 Öncelikle saç geriye doğru taranır. Uzun saçlarda aynı işlem, geride topuz 

yaparak uygulanır. 

 Peruk önden arkaya doğru takılır. Şakak tarafından tutulup, alın tarafı başa 

geçirildikten sonra, parmaklarla tutulan yan taraflar aşağı doğru kuvvetlice çekilir. 

Öyle ki, peruk, başa sımsıkı oturmalı ve alın tarafından oyuncunun kendi saçı 

gözükmemelidir. Ayrıca peruğun alın kısmında hiçbir buruşuk nokta kalmamalıdır. 

 Kuru bir sünger ya da puf yardımıyla tülün kenarları hafifçe bastırılır. 

Yapıştırıcı iyice kuruduğu zaman peruğun kenarlarıyla deri, bütün bir görünüm 

alacaktır. Bu görünümü sabitleştirmek için fondöten sürülür. 

Yapıştırma metoduyla başa yerleştirilen peruklar dışında, başın çeşitli kenar 

bölgelerine çıt çıt takılarak sabitleştirilen postişlerde günümüzde oldukça sık 

kullanılmaktadır (bkz. Şekil 3.51, 3.55). 

 

Şekil 3.51.: Postiş çeşitleri (www.akuafor.com , 2010). 

http://www.akuafor.com/
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Şekil 3.52.: Postiş uygulaması (www.sacsagligi.com , 2010). 

3.6.7. Latex 

Latex kullanılarak yara izi yapmak 

 Yara izinin yapılacağı yere fırçayla latex sürülür. Yara çizgisini oluşturmak 

için derinin her iki yanı birbirine sıkıştırılıp, fön makinesiyle kurutulur. Daha sonra 

üzerine fondöten sürülür. 

 Yapılmak istenen yaranının derecesine göre boyama yapılır. Bunun için 

kestane rengiyle koyu kırmızı renkler tercih edilir. 

Latex ve pamukla Yüz Üzerinde Deformasyon Yapmak 

Latex sürülmüş olan yüzün belirli bölgelerine önceden, küçük parçalara ayrıştırılıp, 

inceltilmiş pamuklar konur. Ve tekrar üzerine latex sürülerek, fön makinesiyle 

kurutulur. Ardından fondöten ve pudra sürülür. 

 

 

http://www.sacsagligi.com/
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Latex ile Yaşlandırma 

Sıvı latex, fondöten işleminden önce cilde, kırmızı kauçuk bir sünger yardımıyla, 

parmak uçlarıyla gerilmiş olan alanlara sürülür. Fön makinesiyle kurutulduktan 

sonra, normalden daha soluk bir fondöten seçilerek hafifçe sürülür. Gerekli görülen 

yerlere gölge ve ışıklandırma yapıldıktan sonra cilt pudralanır. 

3.6.7. Kel Başlığı 

Kel başlıklar plastik ya da latex kauçuktan yapılır. Kel başlığının yerleştirilmesi 

aşamasında saçlar başa iyice yatırılır. Bu aşamada saç jölesi kullanılması tavsiye 

edilir. Kel başlığı, önden arkaya takılır. Başlığın kenar kısımları kaldırılarak altına 

gom sürülür. Birkaç dakika beklendikten sonra alın kısmından başlayarak hafifçe 

cilde bastırılır. Aynı işlem başın arka kısmında da uygulanır. Yerleştirme işi 

bittikten sonra kel başlıkla cildin birleşme sınırlarına daha doğal bir görünüm 

vermek için kenarlar aseton ile inceltilip, cilde sıfırlandırılmaya çalışılır. Ancak, 

kullanılan malzeme dolayısıyla hafif bir hat kalacaktır. Son olarak fondöten ve 

pudra uygulanır. 

3.6.8. Ben yapmak 

Bunun için hazır yapılmış benlerden faydalanılacağı gibi göz ya da dudak kalemiyle 

istenilen yere, kalemi dikine tutup, olduğu yerde burarak, ince bir nokta halinde 

boyayarak ben yapılabilir. 

3.6.9. Yaralar 

Ezikler: kırmız, gri, mor, yeşilimsi sarı renkler kullanılır. Taze ezikler, daha kırmızı, 

eski ezikler, daha sarıdır. Bu renkler fondöten içine yumuşakça yedirilmelidir. 

Yanıklar: Yanık yara için deriye stipple uygulanır. 

Derin Kesikler: yaranın yapılacağı yere gom sürülür. Üstüne Special plastic 

yapıştırılır. Keskin bir aletle bunun üzerine uzun bir yara izi oluşturulup, içi koyu 

kırmızıyla boyanır.  

Basit kesikler: parmak ucuyla kırmızı rengin hâkim olduğu yara çizgisi fondöten 

rengiyle kaynaştırılır. Ortasına daha koyu renkte kırmızı bir çizgi çizilir. Yaranın 

derinliği, ortası siyahlaştırılarak kuvvetlendirilir. 
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Yara izi: Collodion adı verilen madde ince bir fırça yardımıyla, izin yapılması 

istenen yere sürülür ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra üstüne, kımızı, sarı, 

kahverengi karışımı renkler, ince bir fırçayla, yapılan yaranın üzerine sürülür. 

Kenarlar ışıklandırılır. 

3.6.10. Takma tırnaklar  

Uzun tırnak yapmak için, kullanılmış fotoğraf filmleri kullanılabilir. Bunlar normal 

tırnak yapıştırıcılarıyla tutturulup, ojeyle renklendirilebilir. Bunun haricinde sıradan 

görünümlü takma tırnaklar günümüzde rahatlıkla bulunabilmektedir(bkz. Şekil 

3.53). 

 

Şekil 3.53. : Takma tırnaklar (www.ekolay.net , 2010).  

3.6.11. Dişler  

Diş minesinin uygun bir gölgeyle koyulaştırılması veya kaş kaleminin kullanılması 

ile gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

 

 

http://www.ekolay.net/
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3.7. Farklı Yaş Dönemi Uygulamaları 

3.7.1. Genç makyajı 

Genç makyajında fondöten rengi olarak canlı renkler kullanılır. Bu, erkeklerde açık 

bronz kadınlarda ise orta pembe tonları ile buğday ten rengi şeklindedir. Ancak yine 

belirtelim ki bu renkler, canlandırılan karakterin sağlık durumu ve ırkı, herhangi bir 

farklılık içermiyorsa geçerliliğini korur. 

Genç karakterler genelde duru bir cilde sahip olurlar. Gözlerde, yanaklarda ve 

dudaklarda canlı renkler kullanılır. Ancak tüm makyajlarda olduğu gibi renklerde 

aşırıya kaçılmamalıdır. 

Genç makyajında öneli olan genel yüz görünüşünü ortaya çıkarmaktır. Gözlere orta 

mavi tonda far uygulanır. Bu, gözlerin parlaklığını artırır. Ancak mavi farla gölge 

kişinin doğal ten rengine bağlıdır, sarışınlar ve esmerler daha açık mavi 

kullanmalıdırlar. Far, az ve hafif sürülmelidir. Gözün üst çizgisi kirpik diplerinden 

göz kalemi ya da eye liner ile çizilerek belirginleştirilir. 

Yanaklara koyu pembe ya da uçuk kırmızı renkte allık sürülür. Ruj rengi de allık 

rengine göre paralellik gösterir. Çok iddialı olmayan fakat canlı pembe, şeftali ve 

kırmızı tonları tercih edilir. 

Eğer canlandırılacak olan genç karakter herhangi bir ayrıcalıklı ifade 

yansıtmayacaksa ya da yüz uzuvları üzerinde yapılması gerekli her hangi bir 

değişiklik veya düzeltme söz konusu değil ise, bu tip makyajlarda gölge ve 

ışıklandırma yapmak gereksizdir. 

3.7.2. Orta yaş makyajı 

Bu, hayatın ortalarında kesin olmayan bir dönemdir. Doruk noktasına 50’li yaşlarda 

ulaşır. Bunun yanı sıra 40 ile 65 arasındaki tüm yaşları kapsadığı görüşü de 

mevcuttur ve makyaj açısından da önemli bir yer tutar. 

Orta yaştaki kişilerin saç ve deri renklerinde değişim görünür; kaslar gevşer, 

kırışıklıklar oluşmaya başlar. Dudak, yanak ve kaşlardaki kavisler daha da 

belirginleşir ve saçlar seyrekleşir. 
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Bu doğal değişimler, çeşitli değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilirler. 

Örneğin 50 yaşındaki kadınların bazıları hemen hemen 30 yaşındaymış gibi 

gösterirken, bazıları da 60’ın üzerinde gösterirler. Bu yüzden, her durumda yaşın, 

görüntü üzerindeki ciddi önemini belirtmek gerekir. Ve yine unutulmamalıdır ki, 

yaşın etkileri; çevre, sağlık, karakter yapısıyla doğru orantıda farklılık gösterir. 

3.7.3. Yaşlı makyajı 

Ömrünün yarısını aşmış yaşlı bir insanın kafatası yapısı, özellikle de zayıfsa girintili 

çıkıntılıdır. Eğer şişman ise, yüz yapısı daha yumuşaktır. Çene altında gıdık 

oluşmuş, burun ucu aşağıya doğru sarkmış, saçlar ve dişler dökülmüş, kaşlar 

azalmış, dudaklar incelmiş ve kırışmış, tenin ve saçın rengi değişmiş, boyun derisi 

zayıf ve cılız bir görüntü almış, eller daha kemikli olup, özellikle yüzeydeki 

kırışıklık oranı artmıştır (Dolkay, 1997) 

Bu tarzdaki karakteri yüzde oluştururken, yukarıda belirtilen efektlerden hangisinin 

kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek oyuncuya kalmıştır. Yine hatırlatalım 

ki, bu efektleri kullanırken huy, sağlık ve çevre faktörleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır (Corson ve diğ., 2009). 
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4. PROFESYONEL DANSÇI MAKYAJI UYGULAMALARI  

4.1. Kadın Dansçılarda Makyaj 

Bu başlık altında incelenecek kadın makyajına ilk örnek olarak, Night of the 

Sultan’s dans grubunda Mehtap Fidan Ayatar tarafından canlandırılan Pandora 

karakteri verilmiştir. Pandora rolü oyun kurgusu içerisinde iyi karakterlerden 

birisidir (bkz.: Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1. : Kadın dansçılarda makyaj (Karp, 2005) 
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Tenin bir ton koyusu olan Kryolan NW fondöten uygulaması yapılarak boyuna 

kadar indirilir. Gözaltı aydınlatıcısı Kryolan F2 uygulanır. Bu uygulamaların 

ardından yanaklar ve burun kenarlarına koyu kahverengi fondöten ile gölgelendirme 

yapılır(Bu uygulama tamamen yüzün karakteristik yapısını ortaya çıkarmak içindir). 

Gölgelendirme sonrası tüm yüze transparan pudra sürülür.  

Bu aşamada fiksasyon (sabitleme) uygulaması yapılır. Yüze su sıkılıp bir peçete ile 

ıslaklık alındıktan sonra bir kat daha transparan pudra geçilmesi ile makyajın 

kalıcılığı artar. 

Fiksasyon uygulaması sonrası açık renk (beyaz) farla baz uygulanır. Bir sonraki 

aşama gözün vurgulanmasına yönelik uygulamalara geçiştir ancak burada dikkat 

edilmesi gereken sahne makyajında eye liner kullanılması gerekliliğidir.  

Göz açık ve karşıya bakarken göz kapağının ortasından başlayıp yana doğru çekilen 

uzun bir eye liner hattı ardından göz şekline göre kalınlık ayarlaması yapılarak göz 

pınarından başlayan yarım kalan kısım tamamlanır. Gözü büyütmek üzere gözaltına 

göz şekline göre düz bir hat halinde eye liner çekilir ve şakağa doğru uzatılmış olan 

alt ve üst göz çizgileri arasına beyaz fondöten uygulanır. Gerekirse daha da 

büyütmek için göz içine beyaz kalem çekilir. 

Göz kapağına eye liner kenarından başlayarak üçgen şeklinde içe doğru 

gölgelendirme yapılır ve üzerine pembe veya şeftali rengi tonlarında far ile homojen 

hale getirilecek şekilde gölgelendirme yapılır. Kirpiklere bol rimel sürülür ve 

sonrasında takma kirpik takılır göz şekli ve kirpiklerin durumuna göre yarım kirpik 

uygulanabilinir ve bunun üzerinden yeniden eye liner ile geçilir. Kaşlar göz 

makyajının büyüklüğüne göre koyulaştırılıp uzatılır. Yanaklarda elmacık kemikleri 

üzerine allık sürülür. Dudaklarda her zaman koyu renk kırmızı veya bordo ruj tercih 

edilir. Canlandırılan karaktere göre makyaj üzerine çeşitli aksesuarlar (sim, tüy, pul, 

çıkartma) uygulanabilir.  

Bayan makyajına ikinci örnek olarak Night of the Sultan’s dans grubunun solist 

dansçılarından Aslı Kefoğlu’nun makyajı incelenecektir (bkz. Şekil 4.2.).    
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Şekil 4.2. : Kadın dansçılarda makyaj (Karp, 2005). 

Fondöten uygulaması öncesi kaşlar yarısından itibaren kaş kapatıcısı ile kapatılır. 

Ardından ten renginin bir ton koyu renkteki fondöten uygulanır. Göz altlarına ise 

tenin renginin bir ton açığı uygulanır. 

Göz kapağı üzerine açık renk far ile baz uygulaması yapılır. Göz yapısına uygun bir 

şekilde gözün alt ve üstünden şakağa doğru uzayıp birleşen eye liner hatları çizilir. 

Göz kapağı kenarlarından içe doğru koyu renk far ile gölgelendirmeler yapılır. 

Gölgeleri yumuşatmak için şeftali ya da pembe tonları far sürülür. Şakağa doğru 

uzatılan eye liner hattının uzunluğuna ve gözün boyutuna göre yüze uygun kaş 

çizilir. Ardından kirpiklere rimel sürülüp üzerlerine takma kirpikler takır ve bir defa 

daha rimel uygulanır böylelikle göz makyajı tamamlanır. Kaşların çiziminde kalem 

kullanılacağı gibi far da kullanılabilir. 
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Kaşların hemen altı açık renkler kullanılarak aydınlatılır ve bu bölgeye kostüm ile 

uyumlu payet veya sim uygulanır. 

Yanaklar, elmacık kemikleri üzerine allık, dudaklara koyu renk ruj sürülür.  

Üçüncü örneğimiz ise Night of the Sultan’s dans grubunun solist dansçılarından 

Nazan Özen’in makyajı olacaktır (bkz. Şekil 4.3.). 

 

Şekil 4.3. : Kadın dansçılarda makyaj (Karp, 2005). 

Tenin bir ton koyu rengi fondöten uygulaması yapılır ve bu işlem boyun bölgesine 

kadar devam ettirilir. Gözaltları için ise tenin bir ton açığı fondöten uygulanır. Tüm 

yüze sürülen transparan pudra sonrası fiksasyon uygulaması yapılır ve sonrasında 

fazla olmamak kaydı ile tekrar edilen pudra işlemi makyajın yüz üzerindeki 

kalıcılığını arttırır. 
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Göz kapağının üstüne açık renk far ile baz uygulanır ve göz üzerinde çalışılmaya 

başlanır. 

Göz makyajı yapılırken kullanılan eye liner fırçası ile göz açıkken öncelikle göz 

kapağının yarısından itibaren çizgi çekilir. Ardından göz pınarından başlayan ve 

diğer hat ile birleştirilen çizgi çekilerek tüm hattın kalınlık ayarlaması yapılır. Göz 

altına ise aynı şekilde iki aşamalı olarak düz bir çizgi şeklinde eye liner hattı çekilir. 

Göz kapağı kenarı ile kaş arasında kalan bölgeye koyu renk far ile gölgelendirme 

yapılır. Şakağa doğru uzatılan eye liner hattının uzunluğuna ve gözün boyutuna göre 

yüze uygun kaş çizilir. Kaşların çiziminde kalem kullanılacağı gibi far da 

kullanılabilir. Kaşların hemen altına ise kostüm ile uyumlu payet veya sim 

uygulanabilir. Takma kirpik yapıştırılması ile göz makyajı tamamlanır. 

Yanaklar, elmacık kemikleri ve gerekirse çene kemiğine hatları vurgulamak için 

koyu renk allık uygulanır.  

Dudaklara ise koyu kırmızı veya bordo renkli ruj sürülür. 

Dansçının canlandırdığı karakter ve kostüm yapısına göre göbek bölgesine Şekilde 

görüldüğü gibi sim uygulaması yapılır. 
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4.2. Erkek Dansçılarda Makyaj 

Örnek olarak incelenecek ilk makyaj Hasan Yalnızoğlu tarafından Night of the 

Sultan’s dans grubunda canlandırılan “Karanlıklar Prensi” karakterinin 

makyajıdır(bkz.: Şekil 4.4.). 

 

Şekil 4.4. : Erkek dansçılarda makyaj (Karp, 2005). 

Kaşlar Kryolan kaş kapatıcısı ile kapatılır. İyice düz hale getirildikten sonra üzerine 

gom sürülür. Gomun kuruyup fazlalığı spatula ile alınmasından sonra Kryolan 8 

numara fondöten tüm yüzeye uygulanır. Ardından Kryolan 12 numara koyu 

kahverengi fondöten ile gölgelendirme yapılır. Kaş bölgesine yoğun olmak üzere 

tüm yüze transparan pudra uygulanır. Fiksleme işlemi yapılır. Karaktere uygun bir 

şekilde siyah aquacolor(su bazlı) ile kaş çizimi yapılır. 
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İfadeye uygun siyah, kırmızı, beyaz supracolor(yağ bazlı)  ile yapılan çizgiler 

üzerine sahne ışığı altında belirginleşecek olan çeşitli sim uygulamaları yapılır. 

Sakalın orta ve yan kısımları Kryolan supracolorbeyaz renk ile boyanır. Sonraki 

aşama gözün vurgulanmasına yönelik uygulamalara geçiştir.  

Göz açık ve karşıya bakarken göz kapağının ortasından başlayıp yana doğru çekilen 

uzun bir eye liner hattı ardından göz şekline göre kalınlık ayarlaması yapılarak göz 

pınarından başlayan yarım kalan kısım tamamlanır. 

Gözü büyütmek üzere gözaltına göz şekline göre düz bir hat halinde eye liner çekilir 

ve şakağa doğru uzatılmış olan alt ve üst göz çizgileri arasına beyaz fondöten 

uygulanır. Gerekirse daha da büyütmek için göz içine beyaz kalem çekilir. Göz 

kapağına eye liner kenarından başlayarak üçgen şeklinde içe doğru siyah far ile 

gölgelendirme yapılır. Vücuttaki kaslar ise kahverengi far uygulaması ile vurgulanır. 

Makyajın sonunda tüm bölgeye sabitleştirici sprey uygulaması yapılır. 

İkinci örneğimiz ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Don 

Pasquale Operasında Don Pasquale karakterini canlandıran Murat Öztekin’in 

makyajıdır(bkz. : Şekil 4.5, 4. 6.). 

 

Şekil 4.5. : Don Pasqual (Öztekin, 2009). 
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Şekil 4.6. : Don Pasqual (Öztekin, 2009). 

Dansçının kafa kalıbı alınır ve kel maskesi yapılır. Kel maskesi üzerine karaktere 

uygun peruka yapılır ve kel maskesine monte edilir. Saçlar geriye taranıp saç jölesi 

veya sprey ile yapıştırılır. Maske kafaya yerleştirilir. Uçları gom yapıştırıcıyla tene 

yapıştırılır. Kryolan seyreltici ile ten ile maskenin birleştiği yerler homojen hale 

getirilir ve tüm kel ile tene fondöten uygulaması yapılır.  

Göz açık ve karşıya bakarken göz kapağının ortasından başlayıp yana doğru çekilen 

uzun bir eye liner hattı ardından göz şekline göre kalınlık ayarlaması yapılarak göz 

pınarından başlayan yarım kalan kısım tamamlanır. Yüzdeki yaşlılık mimik çizgileri 

çukur olanlar koyu renk fondöten ile belirginleştirilir. Çökmüş etkisi yaratan 

görüntüler ise alın çizgileri, burun kenarları, çene kemiği şakaklar, gözaltının koyu 

renk fondöten ile boyanması sonucu elde edilir. Diğer bölgelere ise açık renk 

fondöten uygulanarak kontrast yaratılır. Karakterin yaş durumuna göre kaş, sakal ve 

saçlarına beyaz boya uygulanabilir.  
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Bu bölümde incelenecek üçüncü örnek Night of the Sultan’s grubunda Hephaistos 

karakterini canlandıran Karpat Deviren’in makyajıdır (bkz. Şekil 4.6.).  

 

Şekil 4.7. : Erkek dansçılarda makyaj (Karp, 2005). 

Ten rengine uygun fondöten uygulaması sonrası göz altları bir ton açık fondöten ile 

aydınlatılır.  

Göz kapaklarına açık renk far ile baz uygulanır ve ince eye liner hattı çekilir. Hemen 

ardından bu kez göz altına eye liner uygulanır ve sonrasında göz içerisine beyaz 

kalem çekilir. Beyaz kalem çekilmesi ile beraber gözün büyütülmesi yolundaki en 

önemli adımlardan biri olan iki eye liner hattı arası bu sefer beyaz fondöten ile 

doldurulur. Beyaz fondöten aynı zamanda göz pınarlarına da uygulanır. Gözlere 

rimel sürülür. 

Göz kapağına koyu renk far ile ince bir gölge yapılır. 

Karakteristik kemik yapısını ortaya çıkarmak için burun kenarları, yanak çukurları, 

yan çene kemiği bölgelerine kahverengi far ile gölgelendirme yapılır. 

Kaşlar ise göze çekilen eye liner hatlarının uzunluğuna göre uzatılır. 
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5. SONUÇLAR  

Sahne makyajı genel anlamda dans, tiyatro ve opera performanslarında kullanılan, 

prensip ve uygulama şekilleri açısından sinema, televizyon ve günlük makyajdan 

ayrım gösteren bir yüz yapma sanatıdır. Sahne makyajının ana amacı 

oyuncunun/dansçının büründüğü rolün ifadesini güçlendirip, jest ve mimikleri 

pekiştirip seyircinin izlediği performansın içerisine daha çabuk girebilmesini 

sağlamaktır.  

Bu tez sonunda görülmüştür ki; 

 Makyaj, oyuncunun rolüne daha çabuk bürünmesini, buna bağlı olarak 

stresinin azalmasına ve konsantrasyonunun artmasına etken olur. 

 Karakter makyajında genellemeye gidilemez. Bu makyajı yapmak araştırma 

ve üzerinde çalışmayı gerektiren başlı başına bir tasarım faaliyetidir. 

 Sahnede sergilenen performans hangi dans disiplini kullanılarak sahnelenmiş 

olursa olsun uygulanan makyajdaki genel prensipler değişmemektedir. 

 Sahne makyajı kostüm değişimi ve özellikle terlemeden kaynaklanan 

bozulmalarla ilgili gerekli düzeltmeler için sıklıkla kontrol edilmesi ve 

tekrarlanması gerekmektedir.  

 Makyaj sanatçısı karakterlere uygulanacak sahne makyajının tasarım 

aşamasında sanat yönetmeni, koreograf ve kostüm tasarımcısı ile koordineli 

çalışır. 

 Makyaj sanatçısının makyajın özelliklerini belirlemesi ve oluşturulan 

tasarıma ilişkin notlarını almasında Makeup Worksheet (Makyaj çalışma 

kâğıdı) ve Makeup Chart (Makyaj tablosu) kullanılması sistemli bir 

uygulama için gereklidir.  

 Makyajın bitiminden sonra farklı açılardan fotoğraf çekimi yapılması 

oluşturulan karakter makyajının devamlılığını sağlama açısından önem 

taşımaktadır. 
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 Sahne makyajı uygulamalarında karakter makyajı haricinde genel geçer 

kurallar ve sıralamalar uygulanırken sanatçıya özel Fiksatif uygulamaları, 

göz kalemi ve eye liner çekilişi gibi farklılıklar da kullanılır. 

 Göz kalemi yerine eye liner kullanımı hem çizilen hattın netliği hem de daha 

rahat kalınlaştırılabilmesi açısından önemlidir. 

 Sahne makyajında fondöten uygulamalarında bayanların ten renklerine göre 

bir ton koyu, erkeklerin ise ten renginde fondöten kullanması gereklidir. 

 Sahne makyajında uygulama sonrasında kalıcılığı arttırmak amacıyla yapılan 

fiksasyon uygulamasında sürülen pudranın fazla kullanılmasından, yüz 

renginin soluk bir ifade almasına neden olmaması için kaçınılması gerekir. 
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6. ÖNERİLER 

Çalışmadan çıkarılan sonuçların ışığı altında sahne makyajı yapılırken uygulama 

sırasında yardımcı olacak öneriler aşağıdaki maddeler halinde şekillenmiştir. 

 Dansçı kendi makyajını yapabilmelidir. 

 Yapılan makyaj sahne ışığı altında mutlaka kontrol edilmelidir. 

 Makyaj zamanı kostüm giyilmeden önce ve dansçının ısınması  sonrasında 

olmalıdır. 

 Bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı her kişinin kendine ait makyaj malzemesi 

olmalıdır. 

 Makyajda kullanılan fırça, sünger gibi gereçler makyaj sonrasında yıkanarak 

temizlenmelidir.  

 Takma kirpik gibi her defasında yapıştırma yolu ile tekrar kullanılan 

malzemelerin kullanım sonrası üzerlerinde kalan yapıştırıcının temizlenmesi 

önerilir. Bu temizleme sayesinde malzemenin daha rahat yüzeye yapışması 

sağlanır.  

 Makyajın etkisini pekiştiren unsurlardan olan kostüm faktörü göz ardı 

edilmemelidir. 

 Karakter makyajı uygulamalarında ciddi bir araştırma yapılmalı ve 

sanatçının rolü ile ters düşmeyecek gerçek dışı makyajdan kaçınılmalıdır. 

 Ter’e dayanıklı malzeme kullanılmalıdır. 

 Makyaj sanatçısı sürekli olarak mesleki ve teknolojik gelişmeleri takip 

etmeli ve bunları uygulamaya geçirmelidir (örn. HD yayına uygun makyaj). 
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 Makyaj ekipmanının değişen koşullara uyumu sağlanmalıdır (örn. nasıl ki 

sürmenin yerini zaman içerisinde göz kalemi ve far fırçası uygulamaları yer 

aldıysa zaman içerisinde bunların yerini de alacak basınçlı hava yardımı ile 

boya püskürten ekipmanların kullanılması kaçınılmaz olacaktır). 
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