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ÖNSÖZ 

Günümüzde film jenerik tasarımı, sadece oyuncu isimlerinin düz bir arka 

planda sırayla gösterilmesinden öteye geçmiş ve filmin türü ve konusuna gönderme 

yaparak, filmi zenginleştiren bir grafik tasarım alanı haline gelmiştir. Üç boyutlu 

oluşturulmuş animasyonla yaratılan jenerik görüntüleri, bilgisayarın daha önce hiç 

bir aracın başaramadığı ölçüde insanları eğlendiren, bilgilendiren ve eğiten sihirli bir 

kutu haline dönüştürülebileceğini göstermiştir. Ayrıca, nasıl fotoğraf makineleri, 

gerçek dünyayı ölümsüzleştiriyorsa, üç boyutlu animasyonlar da hayal gücünü ve 

insan zekâsını ölümsüzleştirmektedir. 

Bu çalışmada, günümüzde inanılmaz sahnelerin jenerik tasarımcıları 

tarafından kolaylıkla yaratılabilmesini sağlayan animasyon, dijital efekt ve üç 

boyutlu animasyon teknolojileri detaylı olarak değerlendirilmekte, dijital 

görüntülerin film ve jenerik tasarımında kullanım alanları incelenmekte ve 

görüntüsel anlatıma olan katkıları araştırılmaktadır. 

İstanbul, 2011                                                                                         Alp AKKAYA 
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 GÜNCEL ANİMASYON TEKNOLOJİLERİNİN 
FİLM JENERİKLERİNE ETKİSİ 

 
 
 

ÖZET  
 

Hareketli görüntünün gelişimi ile beraber sinemada kullanılan teknik alt 
yapıda da yenilikler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada teknoloji ile tasarımın birbiri ile 
olan etkileşiminin en önemli örneklerinden biri olan film jeneriklerinde animasyon 
kullanımı incelenmiştir.  
 

Bu çalışma kapsamında animasyon, sinemasal anlam ve anlatımı aracı olarak 
değerlendirilmiş, animasyon yaratım tekniğinin değişimi ve gelişimi incelenmiştir. 
Film jenerikleri, filmde yer alan oyuncuları ve teknik kadroyu sunmanın ötesinde 
bağımsız, kendi içlerinde sanatsal birer küçük film olmuşlardır. Tasarımcının tarzını 
ve etkilendiği sanatsal akımları yansıtan ve filmin konusuna ait çeşitli ipuçları ile 
izleyicinin bilinçaltına gönderme yapan birer yapıt haline gelmişlerdir. Aynı 
zamanda, filmin promosyon malzemelerinin devamı veya öncüsü olmuş, grafik 
tasarımı filme taşıyan, izleyiciye tür ve konuya ilişkin bilgi veren bir alan olarak 
kullanılmışlardır.  
 

Bilgisayarın gelişmesi ve bu endüstiriye girmesiyle, tipografi ve arka planlar 
üzerinde daha fazla müdahale imkanı doğmuştur. Ayrıca teknolojinin ucuzlaması 
birçok orta ve küçük ölçekli tasarım stüdyolarının bu alana kayıp üretim yapmasına 
olanak sağlamıştır. Bu çalışmada; önemi henüz anlaşılan animasyon teknolojilerinin 
film jeneriklerinde kullanılma süreci, belli başlı örnekler sunularak incelenmeye 
çalışılmıştır.  

 
 Anahtar Kelimeler: Film jeneriği, animasyon, teknoloji, grafik tasarım. 
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 THE EFFECT OF CURRENT ANIMATION TECHNOLOGIES 
TO THE FILM GENERICS 

 
 

ABSTRACT 

With the development of moving images in cinema technical innovations in 

sub-structure have emerged. This study focuses on the animation techniques which is  

the most important notion between technology and generic as a tool of 

advertisement. 

In this study animation was evaluated as means of cinematic meaning and 

expression notion, and  development of animation creating techniques was examined. 

Film generic designs, beyond the presentations of cast and crews in the movies, are 

considered as minor, artistic, short movies on their own. These minor artistic films 

were reflections of both the designers style and the genres that the designer was 

influenced by, thus sending some clues to the viewer’s subconciousness. In the mean 

time, these short introductory films are considered as one of the major components of 

the film’s promotional materials, thus, they are used to give introductions to the 

audiance about the film’s genre and the topic. 

With the development of computer technology and involving computer to the 

industry, more opportunities of interaction with typography and backgrounds was 

arised. In addition, as the mentioned technology became more available the 

opportunity for a lot of middle and low scaled designers to enter this business is 

created. In this study, the history of animation techniques used in film generics are 

argued with specific examples. 

Keywords: Film titles, animation, technology, graphic design  
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GİRİŞ 

Tek tek kareler halinde filme çekilen görüntülerin bir süreklilik içinde 

gösterilmesi ilkesi animasyonun temelini oluşturur. Teknoloji ile doğru orantılı 

olarak gelişen animasyon sanatı, tekniklerini hayal gücü gelişmiş animatörler 

sayesinde geliştirmiş ve günümüzde hemen hemen her alanda uygulanabilir hale 

gelmiştir. 

Bilgisayarlı animasyon, bilgisayar ile elektronik resimler elde etmek ve bu 

resimleri bilgisayar yazılımları yardımı ile sıralandırılmış olarak hareketlendirmektir. 

Bu tekniği diğer animasyon çeşitlerinden ayıran en belirgin özellik; çizimin kağıda 

veya selüloide değil de, elektronik kalem veya mouse ile direkt olarak bilgisayar 

ekranına uygulanmasıdır. Çizimi tamamlanmış karelerin canlandırılması, bilgisayar 

belleğinden okunan bu karelerin video ortamına aktarılarak hareketlendirilmesiyle 

olur. 

Film jenerik tasarımı, hareket ve grafik sanatların kesiştiği önemli bir alan 

olmuştur. Sinemanın ilk yıllarından itibaren tipografi ve grafiksel öğeler jeneriklerin 

ve sinemasal anlatımın içerisinde yer almıştır. 

Bu çalışmanın amacı dünya sinema tarihinde film jenerik tasarımının gelişen 

teknoloji ile değişimini sessiz film döneminden günümüze somut örnekler üzerinden 

ilişkilendirerek açıklamaktır. Özellikle grafik tasarımcıların sinema sektörüne adım 

atması ve etkileyici jenerikler tasarlamaya başlaması bağımsız film yapımının da 

başladığı dönemde gerekleşmektedir. 

Tezin birinci bölümünde animasyonun farklı tanımlamalarından, tarihsel 

süreçteki gelişiminden, genel olarak animasyon tekniklerinden, bilgisayarlı 

animasyonun kullanılmaya başlanması ve gelişiminden, 2D-3D animasyon 

tanımlamalarından, oluşum süreçlerinden ve yaratılan animasyonların kullanım 

alanlarından bahsedilecektir. 

İkinci bölümünde, tez konusunun ana teması olan film jenerik 

tanımlamalarına, film jenerik tasarımına ve tasarımın oluşum aşamalarına, 

fonksiyonel olarak jeneriğin filme algısal etkisi ve gelişen teknolojinin film 

jeneriklerindeki uygulanma şekilleri detaylandırılırken jenerik ve tipografi, 
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animasyon,özel efekt ve jenerik etkileşimi ile 3D animasyon ve tasarımında 

kullanılan güncel programlar incelenecektir. 

Üçüncü ve son bölümde ise; tarihsel süreçte gelişen ve değişen film 

jeneriklerinden örnekler verilerek gelişen teknolojinin film jenerikleri üzerindeki 

etkisi görsel olarak ifade edilecektir. 
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2. ANİMASYON 

    Genel bir ifadeyle animasyon (canlandırma), “bir dizi sabit görüntünün 

birleştirilmesiyle oluşturulan hareketin illüzyonu” olarak tanımlanır (Taylor, 1999). 

Canlandırmalar, tüm zamanlarda insanlık için ilgi çekici olmuş, eğlence, ticaret, 

bilim, eğitim gibi çok farklı amaçla kullanılmışlardır. Ancak hangi amaç için 

yapılırsa yapılsın, hareketli görüntülerin temel prensibi olan “görüntü karelerinin 

izleyicinin algılayabileceği bir hızda arka arkaya sunulması” (Mealing, 1998) 

prensibi değişmemiştir.  

 

2.1. ANİMASYON NEDİR? 

Animasyon, film resimlerini ve bilgisayarda oluşmuş görüntüleri yapay olarak 

canlandırma, hareket ediyor gibi görünen resimleri oluşturma işlemidir. Oluşan bu 

hareketli görüntülere de animasyon adı verilir. Başka bir ifadeyle; “tüm çizgi filmleri 

de içine alan el ya da bilgisayar ortamında görselleştirme ve temsil metotlarıyla 

oluşturulan ürün elde edilmesi animasyon (canlandırma)” olarak ifade edilmektedir 

(Alabay,2003). Çizgi film kavramına girmeden önce animasyon kavramı 

açıklanacaktır. 

Tek tek kareler halinde filme çekilen görüntülerin, bir süreklilik içinde 

gösterilmesi ilkesi animasyonun temelini oluşturur. “Animasyon, animatörün 

canlandıracağı hareketi kağıt üzerinde çözümlemesi, çözümlediği hareketleri şeffaf 

kağıtlara çizip, boyaması veya diğer malzemelerle doğrudan kamera altında, tek kare 

çekim yapabilen bir kamera yardımıyla çizilen resimleri tek tek filme alarak 

birleştirmesi temeline dayanmaktadır” (Alabay,2003). Gerçekte durgun olan 

herhangi bir şeye hareket ve canlılık kazandırması animasyonun en önemli işlevidir. 

“Animasyon; akıl, beceri ve yaratıcılığın yanı sıra sabırlı ve özenli çalışmayı 

gerektirmektedir. Animatör, çalışmasını gerçekleştirirken animasyonu temsil 

edebilecek en iyi hareketleri seçmek ve hareketi doğal akışı içerisinde görmek 

durumundadır, bu animatöre hareketlerin konumlandırılmasında uzman olmayı 

gerektirir” (Gümüştepe, 2001). İnsanların ve hayvan cinslerinin karakteristiğini 

bildiği kadar, doğal olayların ve makinanın da karakteristiğini bilip, 

değerlendirebilmelidir. Animasyonda figürler hareket içinde verilirken, figür bütün 
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pozisyonlarda karakterini koruyabilmelidir. Figürlerin hareket tempolarıda 

sanatçıdan sanatçıya farklılık gösteren bir diğer özelliğidir. 

Animasyonda sadeleştirme özelliği ise, teknik nedenler sebebiyle gereklidir. 

Ancak sanatçı abartmalara da yer verebilmektedir. “Çizgi film üretiminde, baş 

animatör, yardımcı animatör ve ara çizimleri yapan animatörler çalıştığı için figürün 

istenmeyen bazı sapmalara neden olmadan çizilebilmesi için özel formlar taşıması 

gerekmektedir. Örnek olarak; büyük baş, küçük gövde, büyük burun gibi özelliklere 

sahip olarak karakterize edilen ve basitleştirilen figürler daha sağlıklı ve güvenilir bir 

üretime olanak sağlamaktadır” (Alabay, 2003). 

Bir olay ya da bir oluşum animasyon yoluyla çok iyi bir biçimde analiz edilerek 

basit simgelerin kullanılmasıyla açıklık kazanabilmektedir. Bir makinanın çalışması, 

kan dolaşımı, sinir sistemi, elektrik akımı, güneş sistemi gibi karmaşık konular bile 

animasyon sayesinde kolayca açıklanabilir hale getirilebilir. Animasyon gözle 

görülmeyen küçük hareketleri görülür duruma dönüştürebilir. Animasyonda iki kare 

arasındaki mesafeyi ayarlamak önemlidir. Çizim sayısı az ve mesafe büyükse hareket 

hız kazanmakta, çizim sayısı çok, çizimler arasındaki mesafe az ise hareketin hızı 

yavaşlamaktadır. 

“Bir animasyon filminin üstünlüğü; konu basitliğine, konunun çarpıcılığına ve 

çizim karakterine bağlıdır. Animatör; karakteri, davranışı ve çevreyi bu özellikleri 

yakalamak üzere değiştirip sunmaktadır. Animasyonda her hareketin bir nedeni 

olmalı ve her abartma mantık ölçüleri içinde yer almalıdır” (Seldes,1979). 

Canlandırılacak her hareketin çıkış noktası ve o cismin doğal hareketlerinin 

karakteristiği olmalıdır. 

Animasyon filmi yapmak için öncelikle bir düşünce ileri sürülmüş olmalıdır. Bu 

fikrin tasarımcı, animatör ve yapımcı arasında bir fikir birliği gerektirir. Bu kişiler 

aynı fikir üzerinde konuşmaya, hayal kurmaya ve filmin yapısını oluşturmaya 

çalışırlar. Dolayısıyla “tasarımcının hayal dünyasında ne yapacağına ilişkin bir fikri 

belirmiş olur ve tasarımcı bu fikir üzerinde bazı araştırmalar yaparak ‘story-board’ 

olarak adlandırılan filmin resimli hikayesini oluşturur” (Seldes,1979). 

Animasyon başlığı altında incelenebilen çizgi filmler ise, elle çizilerek yapılan 

resimlerin, canlandırma metotlarıyla hareketlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
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Bazı ustalar çizgi filmleri “fiziksel kuralların sadece fark edildiğinde etkisinin 

oluştuğu, fare, tavşan, ördek gibi hayvanların dahi mükemmel konuşabildiği hatta 

çoğu zaman birbirleriyle sohbet ettikleri, çizgi romanların çılgın dünyası” (Jackson, 

1991) olarak da tanımlanmışlardır. 

Çizgi filmler, süreci “görüntüsel basitleştirme, öykülerini büyük bir hızla 

anlatma, doğayı stilize etme ve olayları anlaşılır zaman birimlerine ayırıp, 

yalınlaştırma gibi karakteristik özelliği nedeniyle çağın gereksinimi olan hızlı eğitim 

ve iletişim araçlarından biri durumuna gelmiştir” (Ilgaz, 1997). 

 
Çizgi film, canlı aksiyon sinemasıyla gerek film, kamera, gösterici gibi kullandığı 

teknik araçlar, gerekse canlı sinemanın temel ilkeleri olan görüntü, hareket, ses, 

kurgu ile oluşturulan görsel dili kullanma açısından benzerlikler gösterir. “Özgün 

grafik biçim anlayışı ile yapılmış bir canlandırma filmi incelendiğinde, bu özgün 

grafik biçimlerin, bildirisinin iletilebilmesi için canlı sinemanın teknolojisinin ve 

dilinin kullanıldığı görülür” (Ilgaz, 1997).  

 
Günümüzde animasyon, yaygın olarak çizgi sinema biçimiyle kendini gösterse de 

kullanımının gerekli olduğu farklı alanlar da vardır. Bu alanlardan bir kısmı;  

• Kısa filmler  

• Dizi filmler  

• Ticari amaçlı ürün tanıtım, reklâm ve multimedya ürünleri  

• Endüstri ürünleri ve grafik amaçlı tanıtımlar  

• Özel konulu veya serbest yarışma filmleri  

• Yeni tarz veya tiplemelerin araştırıldığı deneme filmleri  

• Test ve maket filmleri  

• Eğitim filmleri  

• Eğlence sektörü filmleri  

• Sağlık sektörü filmleri  

• Mühendislik ve mimarlık sektörü filmleridir (Dedeal, 1999), (Aksoy, 2002).  

 

Animasyon (canlandırma) metodları “Klasik (2D)”, “Stop-motion”, “Bilgisayar 

grafiği veya karakter jeneratörü (3D)” olmak üzere üç ana kategoride ele 

alınmaktadır. 
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Bu bölümde animasyon tanımına, ortaya çıkış şekline göre özelliklerine, 

kullanım alanlarına kısaca değinilmiştir. Animasyonu güncel teknolojisine ulaştıran 

tarihsel süreci ise bir sonraki bölümde aktarılmaktadır. 

 

2.2.ANİMASYONUN TARİHÇESİ 

Animasyon tarihi şu başlıklar altında özetlenebilir: 

• Antik dönem, 

• Bilimsel döneme giriş, 

• Geleneksel animasyonun ilk aşamaları, 

• İkinci Dünya Savaşı (1939- 1945) dönemi, 

• 1945- 1995 arası gelişen dönem, 

 

2.2.1.ANİMASYONUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

2.2.1.1 Antik Dönem  

Kökenleri çok eskilere dayanan animasyon kavramı ve temel prensipleri, 

günümüzde ileri teknoloji ürünleri makineler ile insanlığa sunulduğu gibi, binlerce 

yıl önce ilk örneklerini vermiş, zamanlarının sanatçıları tarafından kullanılmıştır. 

 

Bilimsel tespitler animasyonun tarihinin neredeyse “insanlığın tarihi ile yaşıt 

olduğunu” işaret etmektedir (Kaba, 1994). İnsanoğlu, resim çizmeyi öğrendiğinden 

bu yana hareketi canlandırmak için uğraşmıştır. Görsel iletişimi sağlamak amacıyla 

çizgi dilinin evrensel niteliğini, yaşadıkları mekânlarda, mağaralarda, etkilendikleri 

olayları ve avlandıkları hayvanları tasvir ederken kullanmışlardır. “Tarih öncesinin 

sanatçıları mağaralara çizdikleri figürlerle hareket izlenimi verebilmek için tek bir 

figür ya da uzvun hareketini temsil eden binlerce resim çizmişlerdir. Örneğin, 

Altamira mağara duvarlarındaki erkek domuz figürünün vücudu ve dört ayağı net, 

koşu anında gözlenebilen diğer ayaklar flu çizilmiş böylece durağan bir görüntünün 

iki uç noktası belirlenerek hareket izlenimi verilmeye çalışılmıştır” (Williams, 2001). 

 

İran’ın Sistan - Belucistan Eyaleti’ndeki Gömülü Şehir’de, animasyonun tarihi 

gelişimi açısından önemli görülen bir maşrapa bulunmuştur. Bu maşrapa üzerinde, 
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beş bin yıl öncesinin sanatçısı, bir keçinin, yapraklarını yemek için bir ağaca 

zıplamasını canlandırmaktadır. 8 cm çapında, 10 cm yüksekliğindeki maşrapa 

üzerinde bulunan girintili çıkıntılı resimler arka arkaya geldiğinde, yaklaşık 20 

saniyelik bir animasyon ortaya çıkmaktadır. 

 

Animasyonun tarihi açısından diğer önemli buluntu ise “Mısır uygarlığına aittir. 

M.Ö. 1600’de Mısır firavunu 2. Ramses, tanrıça Isis için 110 kolonu bulunan bir 

tapınak inşa ettirmiştir. Her kolonda tanrıçanın, pozisyonu kademeli olarak değişen 

bir boyama figür vardır” (Williams, 2001). 

 

Animasyonla ilgili tarih öncesi döneme ait kaynaklardan biri de Eski Yunan 

Uygarlığı’na aittir. “Eski Yunanlar bazen kaplarını, hareketin ardışık sahnelerinin 

figürleri ile dekore etme tarzını seçmişlerdir. Bu sayede kabın döndürülmesi ile 

izleyen kişi üzerinde hareket algısı hissini uyandırabilmişlerdir” (Williams, 2001). 

Hareketli izlenimi oluşturma çabası, klasik dönemde (4. ve 5. yy.) Yunan veya 

Romalı heykeltıraşlar ile devam ettirilmiş, tanrıların, atletlerin, heykelleri bu 

dönemde mükemmel bir denge ve canlılıkla yapılmıştır. Heykellerin vücut 

ağırlığının iki ayağa eşit olarak dağıtılması yerine ağırlık bir bacağa bindirilmiş ve 

böylece vücut düz bir hat yerine eğri bir hat çizerek daha dinamik bir görünüm 

kazanmıştır. Tarza örnek olarak “Miron’un disk atan adam heykeli ‘el discóbolo’ 

verilebilir” (Halas, 1979). 

 

Hareketlilik izlenimi oluşturmak açısından Miron’un bu heykeli incelendiğinde, 

heykelin bir sonraki hareketinde diski atacakmış gibi hareketin o uç noktasına 

işlenmiştir. Ayrıca aynı dönemlerde savaşlar, savaşçıların kalkanları üzerinde bir seri 

silvet resim tekniği ile anlatılmaktadır. “Kalkanları döndürünce savaşı sınırlı bir 

animasyon içinde seyretmek mümkün olmaktadır” (Doruktan, 2005). 

 
 

2.2.1.2 Bilimsel Döneme Giriş 

 
Görsel algı açısından fiziksel bir temel kanun olan görüntünün geçici bir süre 

retinada kalması gerçeği ilk kez, M.S. 130 yılında Mısır’da yaşayan Yunanlı bilim 

adamı ve filozof Ptolemy tarafından fark edilmiştir. İnsan algısının bu özelliğinin 

bilinmesi, farklı çalışmaları beraberinde getirmiştir. 
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Animasyon anlamında ilk bilinen bilimsel veriler, 17. yüzyıla aittir. 17. 

yüzyılda Athanasius Kircher, yaptığı basit projeksiyona Magic Lantern (sihirli fener) 

adını vermiştir. “Bu alet, herhangi bir ışık kaynağından (güneş ya da mum) 

yansıtılarak mercek ve aynayla oluşturulmuş bir kutudur” (Sezgin, 1990). Kircher, 

ayrı ayrı cam parçalarına çizdiği her bir figürü ürettiği alete yerleştirip duvara 

yansıtmış, camı, bir ip düzeneği ile yukarı doğru hareket ettirmiştir. “Kircher’ın elde 

ettiği görüntülerden birinde, uyuyan bir adamın kafasını ve bir fareyi gösteriyordu. 

Görüntüdeki adam, ağzını açıp kapıyor ve sonra fare ağzına giriyordu” (Williams, 

2001). 

 
Animasyon tekniklerinin kullanıldığı makineler, 175 yıldan fazla bir süredir 

vardır. Thaumatrope, 1820’lerin ortalarında İngiliz doktor John Paris tarafından 

keşfedilmiştir. “Bu, iki yüzünde farklı resimler olan bir diskin, iki yanından bağlı 

ipler yardımı ile hızlı bir şekilde çevrilmesi sonucu, iki resmi aynı anda görme 

temeline dayanır. Örnek olarak, madalyonun bir yüzüne kafes, diğer yüzüne papağan 

resmi çizilip hızlıca çevrilirse papağan, kafes içerisindeymiş gibi görülmektedir” 

(Palamar,2002).  

 
Optik görünüşün sürerliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar, İngiltere’de Peter 

Mark Roget’in 1824’te Kraliyet Ailesine sunduğu bir inceleme ile başlamaktadır. 

“Hareket Eden Cisimlere Nazaran Görme Kuvvetinin Devamı” başlıklı bu inceleme 

birçok araştırmaların ve icatların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu prensip, “insan 

gözünün sürekli olarak görebildiği her şeyin görüntüsünü tutması gerçeğine 

dayanmaktadır. Eğer bu olmasaydı, göz, bir seri görüntünün arasındaki kesik 

olmayan bağlantının illüzyonunu asla algılayamayacak, filmler ve animasyonlar 

olamayacaktı” (Williams, 2001). 

 
Gözün ağ tabakasının görüntüyü saklama olgusu çok uzun zamandır 

bilinmektedir. Belçikalı fizikçi Plateau, buna dayanarak 1832’de Fenakistiskop adlı 

aygıtı yapmıştır. Fenakistiskop, bir kulba takılı daire şeklinde delikli bir diskin 

döndürülmesi temeline dayanır. Diskin üzerinde, her biri animasyonun bir karesine 

denk gelen bir dizi çizilmiş resim vardır. Bir aynanın önüne konulan dairenin 

döndürülmesi sırasında, deliklerin arasından bakılması ile animasyon görüntülenir. 

İngiliz G.Horner’ın bundan az bir değişiklikle 1834’te gerçekleştirdiği Zootrop 
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(Whell of Life) dünya çapında ün kazanmıştır. Zootrop, içine resimlerin çizildiği 

dönen bir silindirdir. Bu silindir döndürüldüğünde, resimler dairesel yüzeyindeki 

yarıklardan bakılarak görülür. “Her iki aygıt da yansıtma konusunda yetersiz olup, 

ekrana yansıtılan resimler bir an için ışık alabilmektedir ve ancak çok az miktarda 

desen ile çalışmaya uygundur” ( Palamar,2002). 

 

Animasyon üretiminde geçmişten bugüne kullanılan diğer bir aygıtı ise 

Kineograph’tır. Özel kartlara çizilen resimlerin üst üste konularak bağlanması sonra 

başparmak ile hızlıca açılması esasına dayanmaktadır. Patenti 1868 yılında alınmış 

olmasına rağmen çok daha eskiden beri bilinen bir yöntemdir. 

 

Roget’in tespit ettiği retinanın görüntüyü saklama prensibi, animasyonun 

teknik gelişimi açısından çok önemli olarak kabul edilen, Thaumatrope, 

Praxinoscope, Zoetrope, Phenakistoscope, Flipper book gibi çok çeşitli optik 

aletlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1869’da dünya çapında Flipper book adı 

verilen yeni bir alet bulundu. Bu alet, sadece bir tarafından bağlı, kitap gibi bir çizim 

yüzeyiydi. Tek elle tutulup sayfaların hızlıca çevrilmesiyle devam eden görüntülerin 

illüzyonu prensibiyle animasyon elde etmeye yönelikti. Basit olmasına karşın 

popüler bir alet oldu. Bugün hala “klasik animatörler, görüntülerini video veya film 

kamerasına vermeden, flipper book tarzı bir yöntem ile test ederler. Sekanslar 

halindeki çizimleri art arda yerleştirirler ve hataları varsa kendilerine yaklaşık olarak 

test etme imkânı sağlamış olurlar. Sonuç olarak, hatalarını değiştirmeye zaman 

bulurlar” (Williams, 2001). 

 

Sinema kameralarının keşfinden önce Eadweard Muybridge, koşan bir atı 

görüntülemek için koşuyoluna bir dizi (12 tane) hareketsiz fotoğraf makinesi 

(fotoğraf makinesi 1816 yılında icat edilmiştir) yerleştirmiştir. At koşarken, her bir 

makineye bağlanmış ipi koparıyor ve böylece deklanşörü çalıştırıyordu. “İlk 

denemelerini 1872’de yapmış olmakla birlikte, bir atın yürüyüşünün her bir evresini 

daha sonra rötuş yapmadan fotoğraf halinde kaydetmeyi 1878’de başarmıştır. 

Muybridge daha sonra resimlerin olduğu dış kenarı dönebilen dairesel camlar 

kullanarak Zoopraksiscopu’u geliştirmiştir. Aydınlatılan disk döndürüldüğünde, bir 

turu yarım saniye kadar süren tekrarlı hareket dizisi elde edilmektedir” 

(Palamar,2002).  
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Praksinoskop, Zootrop’un deliklerinin camlar ile değiştirilmiş şeklidir. Emile 

Reynaud bu aracın, resimleri ekrana yansıtan bir çeşidini bulmuştur. “Film 

karelerinin yarı saydam uzun kağıt şeritlere çizilmesinden faydalanarak, dünyanın ilk 

sinema tiyatrosunu 1892’de Paris’te açmıştır” (Palamar,2002). 

 

1880’lerde “selüloitin ortaya çıkışı film dünyasındaki gelişmeleri 

hızlandırmıştır. Richard Taylor bu yeniliği, “bir devrimin tohumu atılmıştır” (Taylor, 

1999) şeklinde ifade eder.  Daha sonraları, 1891’de Thomas Edison, yeni bir 

endüstriyi doğuran, hareketli görüntü projektörünü (Motion Picture Projector) icat 

etmiştir. Sinemanın bulunuşu, 1895’te hereketin çözümlenmesi ve filmlerin 

gösterimi gibi sinemanın iki işlevini yerine getiren bir aygıt yapan Lumiere 

Kardeşler’e mal edilmektedir. O güne kadar birçok araştırmacı bu iki işlevi 

gerçekleştirebilmek için çalışmışlardır. 

 

2.2.1.3 Geleneksel Animasyonun İlk Aşamaları 

 

Animasyon alanında, 20. yy.da Amerika’da, geleneksel animasyona da başvuru 

kaynağı olan el çizimi filmler (İki boyutlu imajlar) formunda ilerleme yaşanmıştır. 

Geleneksel animasyonun ilk çalışmaları kendi içerisinde ilginçtir, fakat ilk yıllardaki 

amaç, animasyonu ilerleten teknolojik gelişmelere yeni bir değer kazandırmaktır. 

1986’larda kameranın ilk kullanımı, cansız objeleri hareketli göstermek üzerineydi. 

George Melies, “çoklu ışıklandırma ve stop-motion teknikleri gibi basit kamera 

hilelerini kullanarak objeler üzerinde; görünür-görünmez yapma ve şekil değiştirme 

gibi işlemler yapmıştır” (Parent, 2002). 

 

Animasyon filmin temeli olan tek kare çekimin ilk uygulaması, Amerikalı James 

Stuart Blackton tarafından yapılmıştır. “Blackton, 1907’de çevirdiği The Haunted 

Hotel (Perili Otel)’in bazı sahnelerinde, alıcıyı her seferinde bir görüntü alacak 

şekilde çalıştırarak, hareketsiz nesneyi kendi kendine hareket eder duruma 

getirmiştir” (Ilgaz, 1997). Blackton, ilk animatik görüntüsünü elde etmek için 

yaklaşık “3000 canlandırma çizimi kullanmış ve animasyonun duayeni olmuştur. Bu 

yenilikler onu liste başı yapmıştır” (Williams, 2001). Blackton’un bu buluşundan 

yararlanan ilk kişi ise Emile Cohl olmuştur. Animasyon filminin ilk başarılı 



11 
 

isimlerinden olan Emile Cohl, “17 Ağustos 1908 gibi erken bir tarihte Paris’teki 

Gimnase Tiyatrosu’nda çöpe benzeyen adamlarını, kara perdede oynatıp zıplatmaya 

başlamıştır” (Ilgaz, 1997).  

 

İlk animatörlerin çoğu gibi, Mc Cay de başarılı bir gazete karikatüristiydi. 

“Tamamladığı çalışmalarını kartona takılı pirinç kâğıdına çizer ve sonra onları ayrı 

ayrı renklendirdi. Mc Cay, film ve animasyondaki ilk renklendirme deneylerini 

yapmıştır” (Parent, 2002). Cohl’ün tekniklerini çözümlemeyi başaran Mc Cay, 

“1911’de ilk filmi olan 10000 resimlik Gertie The Dinosaur’ u gerçekleştirmiş ve 

25000 resimlik The stinking of the Lusitania (Lusintania‟nın Batışı) filmini öncüsü 

olan 12000 resimlik filimler yapmaya başlamıştır” (Ilgaz, 1997). İlerleyen 

zamanlarda animasyon filmlerdeki teknik gelişimler, animasyon işinin bakış açısını 

rekabete dayanan üstünlüklere dönüştürmekle tanınan John Bray’ın çalışmalarında 

ilk olarak görülmüştür. Bray, “1910’larda çalışmalarını geleneksel animasyon için 

kurumsallaştırma yoluna gitmiştir” (Parent, 2002). 

 

1914’te Bray ile birleşen Earl Hurd, “çizimin farklı katmanlarının sonuç görüntü 

içinde birleşimi ve aynı zamanda, siyah-beyazın zıttı olarak gri ölçeği çizimi içinde 

yarısaydam hücrelerin patentini almıştır. Hurd’den sonra, sesin ve rengin işe 

katılmasına dek, hareketli resim tekniğinde hiçbir yenilik olmamıştır” (Ilgaz, 1997). 

Bray’in stüdyosunun dışında, Max Fleisher (Betty Boop), Paul Terry (Terrytoons), 

George Stalling (Tom and Jerry) ve Walter Lantz (Woody Wookpecker) gibi kişiler 

de yetişmişlerdir. 1915’te Fleisher, Rotoskopun (bir önceki kayıtlı hareketli 

aksiyonun izini takip ederek hücrelere görüntülerin çizilmesi prensibi ile çalışan alet) 

patentini aldı. 

 

1919’da “Felix the Cat, Charlie Chaplin kadar meşhur olmaya başladı. Bu kısa 

Felix çizgi filmleri açıkça kamera ile yapılamayacakları yapıyordu” (Williams, 

2001). Bray, birkaç yıl sonra, 1920’de, renk ile denemeler yaptı ve sonuçta tarihte 

bilinen ilk renkli animasyon film olan The Debut of Thomas Cat ortaya çıktı. On yıl 

içerisinde (1908- 1917) çizgi film teknikleri, izleyiciler tarafından hayranlıkla 

izlenen, komik bir eğlence türü olarak gelişmiştir. Çizgi öyküler, o denli başarılı 

olmuşlardır ki, “çizgi öykülerin hayvan kahramanları, yaşayan film yıldızları kadar 

ün kazanmış, zamanın günlük gazetelerinde düzenli olarak maceralarını 
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izletmişlerdir” (Ilgaz, 1997). 1920’lerin başında zemin çizimi, animasyon 

hareketlerinden ayrı bir iş haline gelmiştir. Farklı uzmanlar tarafından tamamlanan 

zeminler üzerine animasyon ile uğraşan kişilerin yaptıkları resimler konulmuştur. 

Sonra da resimlerin ana hatlarının çizimi ile renklendirme işlemleri birbirinden 

ayrılmıştır. 

 

“Felix çizgi filmleri, Walt Disney’e yol göstermiştir ve 1928’de Mickey Mouse 

kendini senkronize sesli ilk çizgi film, Streamboat Willie ile göstermiştir” (Williams, 

2001). Disney, 1932’de tamamı renkli ilk çizgi film olan Flowers and Trees ile tekrar 

bir sıçrama yapmıştır. Flowers and Trees’i bir yıl sonra 1933’te Three Little Pig takip 

etmiştir. Bu çizgi filmde “karakterler, kişiliklerini tam yansıtarak oynatılmaları ve 

seslendirilmelerinin de birbirinden tamamen ayrılması nedeniyle büyük bir etki 

yapmıştır” (Williams, 2001).  

 

Diğer öncüler ise, kukla filmini geliştirmişlerdir. 1934’te Ptushko, The New 

Gulliver’ı (Yeni Güliver), Starevitch ise Fransa’da The Maskot’u (Maskot) 

yapmıştır. Macar George Pal da aynı yıl içinde, Hollanda’da ünlü kukla reklâm 

filmlerine başlamıştır. “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise bugüne kukla 

sinemasının en verimli sanatçısı sayılan Çekoslavak Jiri Trnka, Prag’da devlet 

desteği ile kendi işini kurmuştur” (Halas, 1979). 

 

Çizgi filmin sinema salonu eğlencesi olarak büyük gelişimi, 1928- 1938 yılları 

arasındaki on yılda olmuştur (Kurgu 2, 1979). Bu dönem, Mickey Mouse, Donald 

Duck, Silly Symphonie dizilerinin oluşturduğu en zengin dönem olup, ilk uzun 

metraj ticari animasyon filmi olan Snow White and the Seven Drafts (Pamuk Prenses 

ve Yedi Cüceler) filminin yapımı ve piyasaya sürülmesi ile sona ermiştir. Bu filmde 

renk, müzik ve ses efektleri bir araya getirilmiştir ve çizgi film bir sinema eğlenti 

türü olarak yeni bir olgunluk düzeyine yükselmiştir (Halas, 1979). 

  

2.2.1.4 İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) Dönemi 

 

Savaşın yaşandığı bu ara dönemde, canlandırma filmi kullanımının giderek 

yaygınlaşmasına paralel olarak, alışılmış stillerde de bir devrim oluştur. Bu biçimsel 

gelişimde filmler kadar, İngiltere, Amerika, Fransa’da ortaya çıkan ve daha ileri 
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tasarım biçimleri kullanılan afişler, reklamcılıkla bağlantılı, daha kaliteli bir tür ticari 

sanat, haftalık gazete ve dergilerde oldukça bireysel çizimleri olan karikatüristlerin 

incelikli çizgileri gibi unsurlar rol oynamıştır. Tüm bunlar, eğlenti türü çizgi filmin 

geleneğinde daha az figüratif (şekilsel) bir grafik biçimin ortaya çıkmasına katkıda 

bulunmuşlardır.  

 

Animasyon sinemada “Walt Disney’in katı, yuvarlak bir şekil (figür) tasarımı 

ve insan, hayvan devinimlerini en ince ayrıntısına kadar tekrarlama eğilimi ile 

oluşan, gelişen, ama oldukça da pahalıya mal olan bir Doğalcılık (Natüralizm) 

anlayışı yerini; anlatımlarını Matisse ve Picasso’nun son derece serbest, basit ve 

canlı çizgilerinden alan bir canlandırma biçimine bırakmıştır” (Halas, 1979). 

Canlandırma sinemasına otuz yıla yakın bir süre boyunca egemen olmuş bir 

geleneğin sonrasında, bazı şirketlerin bu alandaki başarıları birçok canlandırmacıyı 

cesaretlendirerek, kendi anlatım tarzlarını ortaya koymalarına fırsat tanımıştır. Bu 

durumda sanatçılar, “son derece basit, tek çizgi ile çizilen en yalın biçimler olan düz 

çizgi ve bükeye dönmüşlerdir” (Halas, 1979). 

 

Televizyonun gelmesiyle birlikte istekler, çabuk ve basit stilde bir üretime 

yönelik olmaya başladı ve 1950’lerin bu stilizasyonu UPA stüdyolarının 

Hollywood’da doğmasına sebep oldu. UPA’nın yaklaşımı grafiksel olarak daha 

sofistikeydi ve daha limitli ve daha az gerçekçi animasyonlar içeriyordu. Bu arada 

dünya genelinde Hollywood ürünlerine karşı bazı yeni tekniklerle kişisel, deneyimsel 

ve sanatsal yaklaşımlı çizgi filmler çıkmaya başladı. “Animatörler tekerleği stilize 

olarak tekrar icat ediyorlardı ancak altın çağındaki birikimleri de görmezden 

geliyorlardı. Bu birikimler, 30 yıl içlinde unutulacak ve eski kafa olarak tabir 

edilecekti” (Williams, 2001).  

 

2.2.1.5 1945 – 1995 Dönemi 

 

 Savaştan sonraki yıllarda Paramount tarafından Motion Control Rig geliştirildi 

ve beraberindeki soğuk savaş döneminde, düşman uçaklarını takip etmek için SAGE 

isimli bir makine geliştirildi. Bu makine, ilk interaktif bilgisayarların öncüsü kabul 

edilmektedir. Aynı yıllarda bazı filmlerin efektlerinde bu teknolojinin ürünü grafikler 

kullanılmıştır. Destination Moon (1950), War of the Worlds (1953) örnek 
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gösterilebilir. Ayrıca yine aynı yıllarda mavi ekran tekniği de keşfedildi. Bu teknik, 

insanları veya objeleri mavi, yeşil gibi zeminler önünde animatik grafiklerle 

kompoze etmeye yaramaktadır. 

 

 1960’lı yıllara kadar pek çok unutulmaz çizgi film hazırlanmış ve çizgi film 

televizyonun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren ilk 

bilgisayarlı animasyonların üretimine başlanmıştır. 1960’ların başında, Ray 

Harryhousen’in Jason and the Argonaouts (1963) filmi günümüzün film yapımına 

ilham veren ünlü bir stop- motion filmi olarak yayınlandı. Yine 1960’da International 

Association of Animated Film- ASIFA (Uluslararası Animasyon Film Birliği) 

kuruldu. Animasyona duyulan ilgiyi geliştirme amacı güden ve uluslararası nitelikte 

olan bu birlik dünyanın dört bir tarafına yayılmıştı. 

 

 1961’de Japon animasyon endüstrisi, Magic Boy, Panda and The Magic Serpent 

ve Alakazar the Great gibi animasyon filmlerle dünyaya tanıtıldı. Ayrıca 1963 

yılında, Manga tarzı animasyonlarıyla ünlü Osamu Tezuka’nın Astra Boy adlı filmi 

ile daha da tanınır hale geldi. 1962’de, televizyona özel, ilk müzikal içerikli ve renkli 

film Mr. Magoo’s Christmas Carol yapıldı.  

 

 Sonraki animasyonlu televizyon filmi, 1965’de yapılan Charlie Brown’du. Bu 

yapım, çok beğenilmesinden dolayı sonraki yıl da popülerliğini korudu ve Charlie 

Brown serilerinin üretimine neden oldu. Böylece televizyonda en çok gösterilen 

animasyon film ünvanını aldı. 1969’da Sesame Street (Susam Sokağı)’in gösterime 

girmesiyle bağımsız çalışan animatörler ve animasyon stüdyoları için yeni bir pazar 

oluşturulmuştur. 

  

 1973’de Westworld isimli filmde ilk kez bilgisayar tabanlı görüntüler kullanıldı. 

Bunun akabinde, 1980’de Lucas Film, bir bilgisayar departmanı kurdu. Star Wars 

filminde pilot brifingindeki ‘Deart Star’ simülasyonu için bilgisayar animasyonu 

kullanılmıştır. “Walt Disney tarafından üretilen 1982 yapımı Tron filminde 

bilgisayar animasyonundan geniş ölçüde yararlanılmıştır. On beş dakika süren bu 

animasyonlar için tasarlanan araçlar ve gölgelendirmeler oldukça başarılıdır” 

(Palamar,2002).  
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  1983 yılında John Lasseter, Disney’den ayrılmış ve Lucas Film’in bilgisayar 

bölümüne katılmıştır. Buradaki ilk çalışması 1984 yılında, Andre ve Wally B 

karakterlerinin tasarımı oldu. 1986’da Steve Jobs bu departmanı Lucas’tan satın 

almış ve bugünkü birçok animasyon filmini üreten Pixar animasyon şirketini 

kurmuştur. 

 

1985’te, He-Man and the Masters of the Universe isimli çizgi film televizyon 

için yapılmış ilk animasyon serisi olmuştur. Öğleden sonra gösterime giren çocuk 

şovları arasında bir çizgi karakter olarak popüler olmaya başlamıştır. Yine 1985’te 

Pacific Data Images (PDI) şirketi tarafından ilk bilgisayar tabanlı 3D kısa animasyon 

filmi Chromosaurus gösterime girmiştir. 1986’da John Lasseter tarafından yönetilen 

Luxo Jr. ilk gerçekçi karakter hareketine sahip animasyon filmi olarak Pixar’da 

yapılmıştır. Lasseter hareketsiz objeleri anime etme yeteneği herkesi şaşırtmıştır. 

1988’de, gerçek aktörlerle animatik karakterlerin birlikte oynadığı Who 

Framed Roger Rabbit filmi yapıldı. Bu filmle, sadece yetişkinlere özel yapılan 

filmlerin karlılığının kanıtlanmasıyla film endüstrisi bir değişime girdi. Yine 1988’de 

PDI’ın Waldo C. karakteri motion-capture (hareket yakalama) tekniğiyle 

hareketlendirilen ilk televizyon yıldızı olmuştur. 

1990’da, The Simpsons çizgi filmi; Wait, Till Your Father Gets Home (1972- 

1974) çizgi filminden sonra Prime Time’da gösterilen ilk seri oldu. Bart ve Homer 

çizgi karakterleri, bir çizgi filmde argo konuşan ilk karakterlerdi. Bu eğilim, sadece 

yetişkinlere yönelik filmlerin yapılmasına esin kaynağı oldu.  

Sektörün öncülerinden bazıları animasyon dünyasının altın çağının, Who 

Framed Roger Rabbit ve onu takip eden The Simpsons’la başladığını ifade 

etmektedirler. Yine 1990’da Rescuers Down Under çizgi filmiyle bilgisayar 

kontrollü mürekkep ve boya ilk kez Disney tarafından kullanılmıştır. 

1992’de kurulan The Cartoon Network, günde 24 saat animasyon yayınlayan 

ilk şirkettir. Aynı yıl PDI, Gas Planet isimli çizgi filmiyle, el çizimi gibi gözüken 

bilgisayar tabanlı görüntüler sunan- derleyen (renderlayan) ilk firma olmuştur. 

1993’de ünlü yönetmen Tim Burton’ın şaheseri, stop-motion tekniğindeki The 

Nightmare Before Christmas filminin animasyonları için sofistike bilgisayar 

kontrollü kameralar ve sanatsal kamera hareketleri kullanılmıştır. Filmin 
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tamamlanması üç yıl sürerken, kuklaların hareketleri gerçek minyatür setlerde kare 

kare manipüle edilmiş ve filmin her altmış saniyesi için ortalama bir hafta 

çalışılmıştır. 

1994 yılında Jeffrey Katzenberg, Disney’den ayrıldı ve sonraki yıl Dream 

Works SKG’ nin kurucularından biri oldu. Aynı yıl Disney, The Lion King isimli 

filmiyle ilk milyar dolarlık hâsılatı elde etmiştir. 

 

2.2.2. BİLGİSAYARLI ANİMASYONUN GELİŞİMİ 

1995’ten itibaren uzun metraj, 3D animasyon filmlerin ortaya çıktığı ve hızlı bir 

şekilde artış gösterdiği izlenmektedir. 3D animasyon filmlere paralel olarak birçok 

3D animasyon kısa film, 2D ve stop- motion animasyon filmler üretilmiştir. Pixar ve 

Disney stüdyolarının ortak çalışmaları sonucu 1995 yılında Toy Story, sadece 

bilgisayar ortamında yapılan ilk 3D animasyon filmi olarak tarihe geçmiştir. 

Toy Story’nin ardından 1998 yılında gösterime giren AntZ, 10.000’den fazla 

bireysel olarak anime edilmiş karakterin bulunduğu kalabalık sahneler içeren bir 3D 

animasyon filmidir ve tamamen bilgisayar ortamında üretilmiştir. 1998’de Disney- 

Pixar ortak çalışmasıyla yapılan ikinci film olan ve John Lasseter’ın yönettiği A 

Bug’s Life 3D animasyon filmi çekilmiştir. 1999 yılında 3D animasyon filmi Toy 

Story- 2, serinin devamı olarak yine Disney-Pixar ortaklığıyla yapıldı. Film, ilki gibi 

Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles gibi ünlü oyuncular tarafından seslendirilmiştir. 

2001’de Final Fantasy: The Spirits Within, bir bilgisayar oyununun 3D 

animasyon bilim kurgu filmi olarak yapıldı. Bu yapım, bilgisayar tabanlı fotorealistik 

insan karakterinin ilk kez ciddi anlamda denendiği bir film olmuştur. Yine 2001 

yılında Nickelodeon ve DNA prodüksiyon şirketleri tarafından, Jimmy Neutron: Boy 

Genius animasyon komedi filminin modelleme, render ve kaplamaları, o dönemde 

herkesin satın alabileceği yazılımlar (NewTek-LightWave 3D) kullanılarak 

yapılmıştır. Aynı yılda, Monsters, Inc. dördüncü Disney- Pixar ortak yapımı olarak 

gösterime girdi. O günün en çok izlenen ve tüm zamanların en iyi altıncı 3D 

animasyon filmi olmuştur. 
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2001 yılında Dream Works ve PDI ortaklığında yapılan diğer bir 3D animasyon 

filmi de Shrek-I oldu. Motion Picture Academy of Arts and Sciences kuruluşu 

tarafından en iyi animasyon filmi dalında Oscar ödülü alan ilk filmdir. Film aynı 

zamanda, zamanının en iyi sıvı ve ateş özel efektlerine sahiptir. 

2002’de Blue Sky stüdyoları tarafından, tarih öncesi karakterlerin hayatlarını 

konu alan Ice Age 3D animasyon filmi yapıldı. 2003 yılında, bir balığın oğlunu 

aramasını konu edinen Finding Nemo, Disney- Pixar ortak yapımı olarak gösterime 

girdi ve tüm zamanların en çok satan 3D animasyon filmi oldu. 2004 yılında, süper 

güçleri olan bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı, Disney- Pixar ortak yapımı The 

Incredibles 3D animasyon filmi gösterime girdi. Filmin yönetmenliğini The 

Simpsons çizgi filminden tanınan Brad Bird yapmıştır.  

İlk önceleri geleneksel animasyon tarzında Warner Bros için geliştirilen film, 

Warner’ın animasyon departmanını kapatmasıyla Brad Bird’le birlikte Pixar’a 

geçmiştir ve sadece insan karakterlerinin rol aldığı ilk 3D animasyon filmi olmuştur.  

Yine 2004 yılında Shark Tale 3D animasyon filmi Dream Works tarafından 

yapıldı. Seslendirmeleri Will Smith, Jack Black, Renée Zellweger, Angelina Jolie, 

Martin Scorsese ve Robert De Niro gibi pek çok ünlü oyuncu tarafından yapılmıştır. 

2004 yılında Dream Works, Shrek-2 3D animasyon filmini, serinin devamı 

olarak gösterime sunmuştur. İlk filmine oranla detayların karmaşıklığı artırılmıştır. 

Seyircilere devlerin stilize edilmiş dünyası daha gerçekçi efektlerle sunulmuştur. 

Filmde, mimari gibi çevre öğelerinin de yoğun bulunduğu daha geniş bir sahne 

modellenmiştir. Bu çevre öğeleri, fotorealistik olmamakla birlikte öğeler açısından 

zengindir.  

2004 yılında Robert Zemeckis’in The Polar Express 3D animasyon filmi, Peter 

Jackson’ın The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) filmiyle öncülük ettiği 

motion- capture teknolojisiyle geliştirilmiştir. Aktörlerin gerçek hayattaki sahne 

performanslarının bilgisayarlı dijital kameralarla 3D’ye uyarlandığı ilk film 

olmuştur. Diğer motion-capture sistemlerinin aksine, bu filmde, aktörlerin çevresinde 

360 derece dönebilen dijital kameralarla aktörlerin üç boyutlu yüz ve vücut 

hareketleri simültane olarak kaydedilmiştir. Bu, ünlü oyuncu Tom Hanks’in birden 

çok karakteri canlandırtabilmesine olanak sağlamıştır.  
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2005 yılında Japon animasyon firması Square Enix tarafından, orijinali Play 

Station konsolu için üretilen bir oyun olan Final Fantasy VII: Advent Children, 3D 

animasyon filme uyarlanmış ve gösterime girmiştir.  

 
2005 yılında The Weinstein Company’nin sunduğu Hoodwinked, tamamı 

bilgisayar efektleriyle yapılmış bir filmdir. Bu filmde, herkes tarafından bilinen 

Kırmızı Başlıklı Kız hikâyesi farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Hoodwinked, 

masalların geleneksel yapılarını bozmakla kalmamış, animasyon yapımların 

kalıplarının dışına çıkarak yerleşik animasyon dünyasının dışında bağımsız 

animasyonun öncüsü olmuştur. Yapımcılar, detaylı çizim taslaklarıyla, son derece 

stilize bir masal dünyası kurmuşlardır (Hoodwinked, Prodüksiyon Notları, 2005). 

 

2005 yılının Dream Works tarafından yapılan Madagascar, hayvanat 

bahçesindeki dört vahşi hayvanın başından geçen ilginç olayları konu edinmektedir. 

Aynı yıl içinde Blue Sky Stüdyoları Robots ismi ile mekanik parçalardan oluşmuş 

sanal bir evreni konu alan 3D animasyon filmini yayınlamıştır. 

 

Yine 2005’de Walt Disney tarafından, İkinci Dünya Savaşı’ndaki bir grup 

posta güvercininin hayatını konu alan Valiant isimli 3D animasyon filmi gösterime 

girmiştir. 2006 yılı, 3D animasyon filmler için oldukça hareketli geçmiştir. The Ant 

Bully (Warner Bros), Cars (Pixar), The Magic Roundabout/Doogal (Action Films), 

Everyone’s Hero (Fox Ent.), Flushed Away (DreamWorks), Happy Feet (Fox Ent.), 

Ice Age: The Meltdown (Blue Sky), Monster House (Columbia Pictures), Open 

Season (Colombia Pictures), Over the Hedge (DreamWorks), The Ugly Duckling 

and Me (Magma Films), The Wild (Disney) gibi 3D animasyon filmler bu yıl içinde 

üretilmişlerdir. 

 

2007 yılında Imagemovers, ünlü yönetmen Robert Zemeckis’in Beowulf 

filmini yayınladı. İngilizlerin eski bir epik şiirinden uyarlanan filmde, gerçek 

hayattaki aksiyonu dijital ortama aktarmak için, gelişmiş motion- capture teknolojisi 

kullanılmış ve sonuçta yüzde yüz bilgisayar tabanlı bir 3D animasyon film ortaya 

çıkmıştır. 2007 yılında Beowulf’la birlikte Ratatouille (Pixar), Shrek the Third 

(DreamWorks), Surf’s Up (Sony Pictures), TMNT (Imagi) gibi 3D animasyon 
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filmler de üretildi. 2008 yılına gelindiğinde ise Blue Sky, Horton Hears a Who! 

isimli kitaptan aynı isimli 3D animasyon filmini sinemaya uyarlamıştır. 

 

2.3. ANİMASYON TEKNİKLERİ  

 
Animasyon teknikleri deneyci sanatçılar sayesinde hızla gelişerek alanını 

devamlı genişletmiştir. Yapılan uzun araştırmalar sonucu animasyonda her türlü 

malzeme günümüzde kullanılır hale gelmiştir. Animasyon teknikleri genel olarak, el 

yapımı ve fotoğraf teknikleri ile oluşturulan animasyon teknikleri ile bilgisayarlı 

animasyon teknikleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

 
 

2.3.1. EL YAPIMI VE FOTOĞRAF TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN 

ANİMASYON (Stop- Motion Animasyon) 

 

Stop- motion canlandırma, “hareketlendirilebilir nesnelerin birbirini izleyen 

kareler halinde fotoğraflanması, daha sonra bu fotoğrafların birbirini tamamlayacak 

şekilde kurgulanması işlemi” (Yıldız, 2005) şeklinde tanımlanmaktadır. Hazırlanan 

sahne üzerinde yerleştirilen kukla karakterlerin görüntüleri dijital veya analog, tek 

kare çekme özelliğine sahip kameralar ile kaydedilir. Stop- motion tekniğinde, 

kamerayı obje karşısında sabitleyip tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip 

yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamak prensibi 

esastır. Çekilen tek kare resimlerin arka arkaya dizilip (her saniye için 15-24 kare) 

oynatılması ile hareket elde edilir. Neticede elde edilen tüm görüntüler 

montajlandıktan sonra film tamamlanmış olur. Bu işlemlerin çoğu çizgi film tekniği 

ile aynıdır. Ancak stop-motion animasyonu diğer animasyon türlerinden ayıran 

özellik, gerçek 3D obje, model ve setlerin kullanılmasıdır (Kerlow,2004). 

 

Modellerin ve kuklaların yapımında kullanılan materyaller anime edilmek 

istenen tarza göre çeşitlenir. Uygulaması en basit ve kolay olan plastiktir. Armatürler 

için tellere ihtiyaç duyulur. Bu tellerle kuklanın içyapısı oluşturulur ve ayakta 

durması, hareket etmesi sağlanır. Bu şekilde oluşturulan iskeletlerin etrafı havuççuk 

ya da silikon karışımlı maddelerle sarılır. Karakterlerin elbiseli olma durumunda ise, 

ihtiyaca göre elbiseleri dikilir (Taylor, 1999).  
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Filmin çevrileceği setler, mimari maketlerde kullanılan mukavva, sunta, hafif 

ahşap çerçeveler ve plastik tabakalar gibi malzemelerle kurulur. Kurulan setler çeşitli 

tekniklerle boyanır, renklendirilir. Setlerin boyutu kuklaların ölçüleriyle orantılıdır. 

Setteki detaylar ve gerçekçilik filmin temasına göre belirlenir. Örneğin; İngilizlerin 

yerel bir hikâyesi olan “The wind in the willow”un stop- motion filminin set dokusu, 

insan hayatının soyut sembollerini konu alan “Peter Lord” filmininkine göre daha 

çok gerçekçi ve detaylıdır (Taylor, 1999). 

 

“Chicken Run” (DreamWorks, 2000), “Corps Bride” (WB, 2005), “Wallace 

& Gromit: The Curse of the Were-Rabbit” (Aardman, 2005), “One Night in One 

City” (Maur Film, 2007), “Holidaze: The Christmas That Almost Didn‟t Happen” 

(Bix Pix, 2006), “Max&Co” (Max-LeFilm, 2007) gibi filmler, stop motion tarzı 

animasyonun yakın dönem önemli örneklerindendir (Kerlow,2004). 

 
2.3.2. BİLGİSAYARLI ANİMASYON 

 

20. yüzyılda sinema sanatının dünyaya yayılması, daha önce ortaya çıkmış 

olan animasyon sanatının da yaygınlaşmasını sağladı. Bir parça film şeridine 

bakıldığında, durağan resimlerden oluşan bir ortam görülür. Bilimsel bakış açısı ile 

animasyon; “Gözün çalışma düzeneği temeline dayanır. Gözün ağ tabakasının 

koruyucu özelliği (ağ tabakanın aydınlaması kesildiğinde ışık duyumunun hemen 

bitmemesi),belirli bir orandan (saniyede 18- 24) daha hızlı olan hareketlerde devreye 

girerek hareketin bulanık görülmesine yol açar.  

Retinaya (gözün ağ tabakası) gelip kaydedilen tek bir resim, beyinde daha 

uzun süre tutulur. Belirli en az süre (50 milisaniye = 1 saniye /20 resim) içinde ikinci 

bir resmin görünmesi ile beyin, tutmaya devam ettiği son resimle yenisini 

birleştirebilir. Bu şekilde, ard arda gelen resimlerin gösterilmesi ile, tüm resimler 

birbirleri ile kaynaşır. Ard arda gelen resimler arasındaki küçük değişimler 

sonucunda, sürekli bir hareket izlenimi oluşur. Standart 35 mm’lik filmlerde, 

saniyede 24 resim gösterilir. Bu nedenle görüntüde, fark edilir bir titreme olmaz. 

(Televizyonda saniyede 30 resim gösterilmektedir. Televizyon yayın formatlarına 

bağlı olarak saniyede gösterilen kare miktarı değişmektedir. NTSC:30, PAL:25 kare 

gibi. Saniyede 24 resim formatında yapılan yayınlar ile arasındaki uyuşmazlık, her 4’ 
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üncü resim iki kere gösterilerek yapılan çevirim sonucu giderilebilir.)” 

(Palamar,2002). 

Animasyonda hareket eden nesnelerin hızları, tüm hareket için yapılan 

çizimlerin sayısına ve ard arda gelen resimlerdeki nesnenin koordinatları arasındaki 

uzaklığa bağlıdır. Örnek olarak zıplayan bir top bir resimde en altta, sonrakinde en 

üstte ise hızlı bir şekilde zıpladığı anlaşılır. 

İki saatlik bir film elde edebilmek için 172800 (24 resim*2*60*60) resim 

karesi elde etmek gerekmektedir. “Bilgisayarlar kullanılmadan önce, animasyona 

dayalı filmler için her bir karenin çizilmesi, boyanması ve fotoğraflanması insanlar 

tarafından el ile yapılmaktaydı. Buradan da anlaşılacağı gibi bilgisayarlar animasyon 

konusunda bir çığır açmışlardır” (Palamar,2002). 

 

2.3.2.1. İKİ BOYUTLU- 2D ANİMASYON 

 

2D çizgi film sanatçıları tarafından çizgi filmler, “çizgi canlandırmanın bizzat 

kendisi” şeklinde tanımlanmıştır. Elle çizilerek yapılan resimlerin, canlandırma 

metotlarıyla hareketlendirilmesi prensibine dayanarak üretilirler (Kerlow,2004). 

 

Çizgi filmlere, çizgi canlandırmaya büyük fonksiyon kazandıran bilgisayar 

teknolojisi adlandırmasıyla “2D (iki boyutlu) animasyon” da denilmektedir. Ancak 

geleneksel metotla üretilen çizgi filmlerin üretim sürecinde bilgisayar tekniklerinden 

çok, “klasik çizgi” esas alınmaktadır (Kerlow,2004). 

 

Çizgi filmlerin en bilinen tekniği “Cell animation” tekniğidir. İkinci bir çizgi 

film tekniği, asetat kullanmadan doğrudan kâğıtlara çizilip boyanarak hazırlanan 

“Paper Animation” tekniğidir. Bunlardan başka; Simplified Cell System, üç boyutlu 

bir teknik olan Kukla filmler, Clay Animation, Object Animation (Nesnelerle yapılan 

animasyon), Kolaj (Collage) ve Kinestasis ile bizdeki Karagöz oyununu andıran 

Kesme Animasyon (Cut Dut) ve Silüet Animasyon, Kum Tekniği, Time-Lapse 

Animation, Cameraless Animation, Computer Animation, Pixilation, Rotoscoping ve 

Pin Screen teknikleri bulunmaktadır. 
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Yüzeysel animasyonda çeşitli tekniklerle hazırlanmış olan figürler, dikey bir 

kamera altında hareket ettirilir. Derinlik ve plastik duygu, renk ve çizgi ile 

verilmektedir. Çizgi filmin dışında kalan tekniklerde animasyon filmi yalnızca 

senaryo ve storyboard yardımıyla doğrudan doğruya kamera altında çekim yapılarak 

hazırlanmaktadır. En yaygın olan animasyon tekniği çizgi film (Cartoon)dir. Bu 

teknikte çizimler Cell adı verilen asetat yapraklar üzerine çizildiği için Cell 

Animasyon da denir.  

 

Cell animasyonda çizimler Animasyon Masası denilen ışıklı masalarda 

yapılır. Çizimlerin yapılabilmesi için standart boyda, saydam, düz ve masadaki 

pimlere göre delinmiş kağıtlara ihtiyaç vardır. Kullanılan kağıt ve masadaki cam aynı 

büyüklükte olmalıdır. Bu yöntemle ışık yandığında üst üste konulan birkaç resim 

birlikte görülebilir. Çizime başlamadan önce olayın geçeceği yerdeki anahtar 

noktalar ve hareketlerin uç noktaları bulunmalı ve işaretlenmelidir. Ayrıca çizimler 

üzerine hareketlerin üst üste geldiğinin göstergesi olarak Cross(+) denilen işaretler 

konulmalı ve bu işaretler her kağıtta belirtilmelidir. 

 

Bir hareketin ilk ve son çizimlerine Ana Hareket adı verilir. Hareketin 

çizimine başlarken ilk önce ana hareketler çizilir. Çizilen ana hareketler üst üste 

konularak hareketin süresine göre iki resim arasındaki mesafe hesaplanır ve ara 

resimler çizilir. Bu durumda göz önünde bulundurulması gereken; saniyede 24 

resmin ( televizyonda 25/30 resim ) peş peşe geçeceği ve birbirini izleyen iki resmin 

hemen hemen aynı olması gerektiğidir. Bir saniye sürmesi istenen bir hareket içinse 

12 resim çizmek yeterlidir. Çünkü yaygın olan uygulama, bir saniyelik bir hareket 

için 12 resim çizip 2’şer kare çekmektir. Bu da çizimden, dolayısıyla zamandan 

kazanmayı sağlar. Bir saniye sürmesi gereken bir bakış, bir mimik, bir jest için 

sadece bir resim çizmek yeterlidir, çünkü insanlar izledikleri bir hareketi ancak bir 

saniyede algılayabilirler. 

 

Döngü hareket denilen dalga, yağmur gibi hareketlerde ise üç resim yeterli 

olmaktadır. Bu durumda çizilen üç resim devamlı kullanılarak hareketin süresi 

istenildiği kadar uzatılabilir. 
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Ana ve ara hareketlerin çizimi tamamlandıktan sonra çizimler son bir defa 

daha kontrol edilir ve hareketlerin geçerliliği onaylandıktan ve arka plana uygunluğu 

denetlendikten sonra, hareketlerin standart, delikli, şeffaf kağıtlara çizilmesine 

geçilebilir. Çalışma yine ışıklı masalarda yapılmaktadır. 

  

Her kağıt üzerindeki resim bu defa tek tek “cell” adı verilen asetat yapraklara 

çizilir ve bu işleme mürekkepleme denir. Büyük stüdyolarda bu işlem Xerox ve 

Ozalit gibi, resimleri celllere aktaran özel elektro-fotografik sistemlerle yapılır. 

Mürekkepleme işlemi; sabit çini, fırça ve kalemle yapılır. Tüm hareketler cell’ler 

üzerine çizildikten sonra boyama işlemine geçilir ve bu işlem cell’lerin arka yüzüne 

uygulanır.  

 

Sanatçıların hangi karakterde, hangi renkleri kullanacakları bir model 

üzerinde gösterilmiştir. Cell boyanırken boyanın iyi yayılması gerekmektedir ve fırça 

izleri olmamalıdır. Ayrıca boyalar çizgilerden taşmamalı ve üst üste gelmemelidir. 

Boya olarak akrilik boya kullanılır. Bazı özel etkiler yaratılmak istenildiğinde 

airbrush, şeffaf boyalar ve renkli mürekkepler kullanılabilir. 

 

Cell’lerin boyanması bittikten sonra yapılacak iş, cell’lerin temizlenmesi ve 

çekim planına göre sıraya konmasıdır. Çizimlere uygun olarak çizilen arka planın da 

boyanmasına geçilir. Arka plan yapımında; arka plan resimlerinin, ön planda bulunan 

çizimlerin özelliklerini kaybettirmeyecek tonlarda olması gerekmektedir. Arka plan 

resimlerinde ise genellikle suluboya, guaj ve fon kartonları malzeme olarak 

kullanılmaktadır ayrıca pastel, kuru boyalar, mürekkep, gazlı kalem ve kolaj tekniği 

de kullanılabilmektedir. 

 

Arka planların ölçüleri kullanım amaçlarına göre değişmektedir. Sabit arka 

planlar hareket etmedikleri için standart cell’le aynı boyuttadır. Hareketli arka planlar 

ise figürün, bir yerden bir yere gittiği etkisini yaratmak için kullanılmaktadır. 

Uygulamada figür hareketsiz tutulur ve arka planın kaydırılmasıyla hareket 

görüntüsü sağlanır. Arka planlar sağdan sola kaydırılabildiği gibi yukarıdan aşağıya 

da kaydırılabilmektedir. Eğer karakterler bazı şekillerin ( ağaç, çiçek, ot) arkasından 

geçiyorsa; arka plana ek olarak şeffaf ön plan katılır ve figürler bu iki plan arasından 

geçirilmektedir. Ön plan, arka plandan 2- 3 kat daha hızlı çekilirse filmde derinlik 
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duygusu ve gerçekçilik sağlanmış olmaktadır. Arka plan yapımı sonlandırıldıktan 

sonra film çekimine geçilebilinir. 

 

Animasyon film çekiminde süper 8 mm, 16 mm ve 35 mm’lik filmler 

kullanılmaktadır. Tek kare ( single frame) çekim yapabilen bir kamera kullanılır. 

Çekim işlemi Animasyon Çekim Masası adı verilen özel masalarda yapılır. 

Kameramana çekim planı yol gösterirken yine aynı çekim planında; her sahnenin 

çekim alanlarının boyutları, arka plan hakkında ayrıntılı bilgi, her pozda kullanılacak 

cell sayısı, cell’lerin kaç kare çekileceği, çekim sırasında kullanılacak kamera 

hareketleri, sahneden sahneye geçişler, ses, efekt, müzik, anlatım ve dialogların kesin 

yerleri belirtilmiştir. 

 

Kamera, animasyon çekim masasına dikey olarak sabitleştirilmiş, aşağı- 

yukarı hareket edebilir ve 360 derece dönebilir bir biçimde yerleştirilmiştir. 

Kameranın altında Compound adı verilen, üzerinde pim şeritleri ( Peg Bars) ve cam 

plaklar bulunan bir düzenek vardır. Çekim sırasında cell’ler bu pimlere takılır ayrıca 

arka ve ön planların yerleştirileceği cam plakalar da vardır. Çekim sırasında arka 

plan en alttadır ve üzerinde değiştirilen cell’ler en üstte de ön plan bulunmaktadır. 

Tüm pimli şeritler ve compound hareketlidir. Compound’u 1 cm veya daha az 

kaydırmak gerektiğinde kullanılmak için üzerinde ölçü cetvelleri bulunmaktadır. 

Compound kuzey- güney ve doğu- batı yönlerine hareket edebilmektedir. 

 

Kameraya bağlı Pantograf adı verilen bir alet, compound üzerindeki resmin 

kesin pozisyonunu kameramana gösterir. Çünkü her karede compound’u küçük bir 

miktar kaydırmak zor olmaktadır. Masanın iki yanında kuvvetli ışık kaynakları 

vardır. Bu ışık kaynakları, masa ile 45 derecelik bir açı yaparlar. Işık kaynağındaki 

ufak bir kayma, çekim sırasında parlamalara yol açacağından dikkatli 

düzenlenmelidirler. 

 
Özel efektler yaratmak için renkli lambalar kullanılabilmektedir. Cell’lerin 

alttan aydınlatılması gerektiğinde kullanılmak üzere compound’un altında gerekli 

düzenek bulunmakla birlikte, bazı masalarda bu düzeneklerin yanında canlı filmlerle 

(live- action) birlikte animasyon filmlerini çekebilmek için özel bir düzenekte 

bulunmaktadır. 
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Büyük derinlikler yaratılmak istenildiğinde özel bir animasyon çekim masası 

olan (Multiplane Camera) çok yönlü kamera kullanılmaktadır. Bu kamera ile 

çalışırken, derinlik görüntüsü verebilmek için arka plan ve ön plan elementleri ayrı 

ayrı çizilerek çizilen bu planların konduğu her seviyedeki cam ayrı bir ışık 

kaynağından aydınlatılmaktadır. 

 
Videolu animasyon çekim masalarında ise kameraman ve animatör, çekilen 

hareketleri anında kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmek üstünlüğüne sahiptir. 

Masaya bağlı video kayıt cihazı kamera görevi görürken çekim bittiğinde laboratuar 

işlemlerine gerek kalmaksızın ses, müzik ve efekt kaydedilmesiyle film çoğaltıma 

hazır hale gelmektedir. 

 
İkinci bir çizgi film tekniği Kağıt Animasyonu (Paper Animation)’dur. Bu 

teknikte çizimler kağıt üzerine çizip boyanmaktadır. Cell kullanılmadığı için 

ekonomik bir tekniktir. Ancak bu teknikte arka plan kullanma olanağının olmaması 

filmde derinlik boyutunun eksikliği sonucunu doğurmaktadır. 

 
Simplified Cell System, cell animasyon ve kağıt animasyonun teknik ve 

olanaklarını birleştirmek amacı ile geliştirilmiş bir diğer tekniktir. Bu uygulamada 

kağıt üzerine çizilen ve boyanan figürler, oyulup çıkartılarak cell üzerine 

yapıştırılmaktadır. Böylece cell üzerine çizme ve boyamanın getirdiği zaman kaybı 

ve maliyet fazlalığı ortadan kalkmakta, kağıt animasyonunda olmayan arka plan 

(background) özelliğini kullanabilme olanağı sağlanmaktadır. Çekim bittikten sonra 

figürler yapıştırıldıkları cell’ler üzerinden çıkarılarak defalarca 

kullanılabilmektedirler. 

 

Çizme- Çekme Animasyon (Strackback Animation) her türlü büyümenin 

gösterilmesinde basit ve kullanışlı bir yöntemdir. Bu teknik ile grafik yazı ve 

büyümeyi ifade eden çizgisel resimler de kullanılmaktadır. Çizim anında çekim 

yapılabildiği gibi tamamlanmış bir çizim silinerek de yapılabilmektedir. Doğal olarak 

büyümenin görüntüsel gelişimini gösteren tek bir resim çizilmektedir. Devamlı 

hareket; bir resmin çekim sırasında aşama aşama silinmesi ya da fon renginde 

boyanmasıyla sağlanmaktadır. 
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Kesme-Çıkartma Animasyon (Cut-Out Animation), kağıt, metal gibi 

plakalara çizilen figürlerin kesilip çıkartılması ve kamera altında hareket 

ettirilmesiyle oluşan bir tekniktir. Bu teknikte figürlerin hareketleri sınırlıdır. 

Hikayeler daha basit, daha somuttur. Zemin yatay olmak zorundadır. Kaydırmalar 

kamera çalışmadığı anlarda yapılmaktadır. 

 
Metal kesip çıkartmalarda, figürler mıktanıslı bir zemin üzerinde hareket 

ettirilmektedir, zeminin mıknatıslı oluşu aynı zamanda figürlerin pozisyonlarını 

korumalarını sağlamaktadır. Bir kesme- çıkartma (cut-out) figürü genellikle baş, 

boyun, gövde, kollar ve bacaklar olmak üzere yedi ana parçadan oluşmaktadır. Kağıt 

figürler kullanılıyorsa, kağıdın çekimde kullanılacak lambaların sıcaklığından 

kıvrılmaması ve bölümlerin kolaylıkla birleştirilmelerini sağlayacak incelikte olması 

gereklidir. Figürlerin ek yerleri yamalarla gözden saklanmalıdır. 

 
Cut-out animasyon, kumaş, keçe gibi materyallerle de yapılabilmektedir. 

Malzemenin görünüş ve hareketleri filme ayrı bir özellik katmaktadır. Örneğin; bir 

kral ipekten, hizmetçileri ise çuvaldan yapılabilmektedir. Bu tekniğe ayrıca eklenen 

parçalarla bir ölçüde hacim sağlanabilmekte ve yüz ifadeleri değiştirilebilmektedir. 

Değişik figürler kesilip çıkarılarak plastik derinlik vermek de olasılıktır. Bir figür 

olduğu yerde dönecekse bu dönüş hareketi için çeşitli yerlerde çeşitli pozisyonlarda 

en az 12 figür hazırlamak gerekmektedir. Birkaç tabakadan oluşan arka planlar 

yerine basitçe hazırlanmış olanlarını kullanmak çekim sırasında figürlerin rahat 

hareket etmelerini sağlamaktadır. Çekimde animatör ve kameraman birlikte 

çalışmaktadır.  

 

Gölge Animasyon (Selhouette Animation) formu ilk olarak 1919 yıllarında 

Alman Animatör Lotta Reinigier tarafından önerilmiştir. Bu teknikte, çizim yerine 

kuklaların gölgeleri hareket ettirilir. Kuklalar, siyah kartondan veya metal 

levhalardan yapılır, her kısım ayrı ayrı kesilerek tellerle hareket edebilecek şekilde 

birbirlerine eşleştirilir. Kuklalara doğal hareket verilmesi önemlidir. Figürler küçük 

olduğu için objenin hareketi aynen verilebilmektedir. Arka planlar şeffaf kağıtlardan 

kesilir ve tüm kesim, bir stil bütünlüğü yaratmak için planlanmaktadır. 
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Figürler ve fonlar, cam bir masa üzerine konulur ve alttan verilecek kuvvetli 

bir ışık eklem yerlerinde kullanılan malzemenin kaybolmasına neden olur. Bu tip 

filmlerde artistik açıdan problemler vardır. Renkli ve şeffaf olan arka planla, siyah 

kartondan yapılan figürlerin birbirlerine uyum sağlaması gereklidir. 

 

Figürlerin olduğu ön planda ayrıntıya gidilmesine karşın, arka plan oldukça 

basit ve sadedir. Masanın üzerindeki kamera, resme göre ayarlanarak, resimler tek 

tek filme alır. Kamera çalıştığı anda figürler bir sonraki pozisyona getirilir. Bu 

teknikte en önemli nokta figürlerin ne kadar hareket edeceğini bilmektedir. Böylece 

film oynatıldığı zaman hareket daha doğal olabilmektedir. 

 

Karma Animasyon (Collage Animation) ise, her türlü görüntüsel materyalin 

toplanıp sabit bir pozisyonda tek bir gidiş halinde verilmesidir. Bu teknik cut-out 

animasyona benzemekle beraber farklılaşan yönü, cut –out animasyonda elle çizilip 

kesilen figürlerin, bu defa fotoğraf, gravür, gazete ve benzeri çalışmalardan oyularak 

çıkarılmasıdır. Teknikte fotoğraflar ve diğer grafiksel elemanlar görüntüsel ilişki 

içinde verilmeli ve çekim süresince gerçekleşecek bütün olaylar önceden 

planlanmalıdır. Artistik ve ucuz olan bu animasyon tekniğinin temel sorunlarından 

birisi, belli bir süre içinde ilgiyi sürekli canlı tutabilmekteki güçlüğüdür. Çok güçlü 

olarak sıçrayan biçim ve desenler gözü çabuk yorarak ilgiyi başka yöne çeker ve 

filmin etkisini azaltır. 

 
Kinestasis, duran resim ve fotoğraflarla yapılan bir canlandırma türüdür. 

Burada canlandırmanın temeli olan hareketlilik etkisi kameranın pan, tilt, zoom vb. 

geçme hareketleri ile sağlanmaktadır. 

 
Plastik animasyonun en yaygın tekniği Kukla Animasyon (Puppet 

Animation)’dur. Bu teknikte tiplemeler kukla yapılarak hazırlanmaktadır. Senaryo ve 

storyboard çalışmasından sonra kuklaların hareket edeceği mekan çalışmaları yapılır 

ve dekorlar hazırlanır. Bu çalışmaların ardından çekim; kamera önünde veya 

arkasında her kare için kuklalara değişik hareketler verilerek gerçekleştirilir. 

Kuklaların milimetrik hareketlerinin istenilenden fazla veya az olması filmin ritmini 

ve temposunu bozabileceği için sabır ve titizlik gerektiren bir yöntemdir. Kuklaların 

takılıp çıkartılabilen ve değişik yüz ifadelerini gösteren başları ve vücudun değişik 
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hareketlerini sağlayan elleri, kolları, bacakları ve ayakları vardır. Kukla animasyonda 

kuklalar yaklaşık 15 cm büyüklüğündedir ve genellikle tahta, tel, kil ve plastikten 

yapılır. Kuklalar canlandırılırken kişiliğini ve ruhsal yapısını da göz önünde 

bulundurmak gereklidir. Bu türün en başarılı çalışmalarını Çek asıllı Jeryy Trnka 

yapmıştır ( Callcott and Lee, 1994). 

 

Çoklukla kullanılan bir diğer teknik de Çamur Animasyon ( Clay Animation)’ 

dur. Bu teknikte çamur ve macun benzeri yumuşak, kolay şekil verilebilen 

malzemeler kullanılmaktadır. Çekim sırasında kullanılan ışık kaynaklarının yaydığı 

ısıyla malzemelerin biçim değiştirmesine engel olmak tekniğin zor tarafıdır. Çekim 

kuralları kukla animasyonda olduğu gibidir. Farkı ise, metamorfoz ve deformasyon 

gibi özel etkileri deneme şansının olmasıdır. Hollanda’lı animatör Hoedman ve 

Kanada’lı Noyes bu teknik ile çalışmalar yapmışlardır. 

 

Nesne Animasyonu (Object Animation), üç boyutlu animasyonda da 

kullanılan başka bir tekniktir. Bu teknikte üç boyutlu her şey malzeme olarak 

kullanılmaktadır. Teknik kısa filmler veya uzun metrajlı filmlerin içinde film hileleri 

(Trick) oluşturmaya uygundur. İlk olarak George Melies tarafından yapılan Perili Ev 

filminde kullanılan bu teknik, Norman Mc Laren tarafından geliştirilmiştir. 

 

Kanada’lı animatör Leaf’ın geliştirdiği bir diğer teknik ise Kum tekniğidir. 

Alttan ışıklandırılmış masa üzerindeki bir plexiglas levha üzerindeki kumdan, 

kamera altında şekillendirilerek oluşturulan figürler kullanılmaktadır. Her kare için 

kumların biçimi değiştirilerek resim yapılmakta ve kumun farklı kalınlıkları koyu ve 

açık gri tonlarını vermektedir. Sanatçı canlı karakterler ve akıcı hareketler yaratmak 

için figürleri fırçayla yönlendirmektedir. 

  

Time-Lapse Animation ise doğa olayının değişik zaman aralıklarıyla 

canlandırılmasıdır. Disney stüdyolarının doğa belgesellerinde çok sık rastlanılan bir 

tekniktir. Örneğin, açmak üzere olan bir tomurcuğun solarak yapraklarının 

dökülmesine kadar geçen süre günlerce olmasına rağmen belli aralıklarla deklanşöre 

basılarak çekilen fotoğraflarla tomurcuğun tüm evreleri kısa bir sürede 

izlenilebilmektedir. 
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Cameraless Animation yönteminde ise, film kamerası kullanılmamaktadır. 

Animatör konuyu doğrudan doğruya film şeridi üzerine kazır ya da boyar. İlk 

çalışma; Lon Lye’nin 1935’te yaptığı Colour Box’tır. Bu teknik, hareketli renk, çizgi 

ve şekil soyutlamalarının yaratılmasında ve fark edilebilir soyut figürlerin bu teknik 

ile canlandırılmasında kullanılmaktadır. 

 
1930’lu yıllarda Alexander Alexeieff ve Claire Parker tarafından uygulanan 

bir başka teknik ise, karakalem resimleri anımsatan, titrek gri puanlı biçimleri 

yaratmak için bir milyon başsız toplu iğnenin gölgesinden yararlanan bir yöntem 

olan İğneli Perde Animasyonu’dur. İşlemin zorluğu çok az sayıda film yapılmasına 

neden olmuştur (Callcott and Lee, 1994). 

 
Pixilation ise live-action film yapımına en yakın olan animasyon tekniğidir. 

Bu teknik, dekorların ve sanatçıların kare kare fotoğrafları çekilerek hareketli 

görüntü yaratılır. Hareketler genellikle aşırı hızlandırılmış ve gülünç olmaktadır. 

1952’de Norman Mc Laren, Oscar kazanan kısa dizi filmi Neighbours’ta bu tekniği 

kullanmıştır. 

 
Sanatçılar, soyut bir filmin yapımına başladıklarında, karmaşık bir soyut 

figürü hareket ettirirken birkaç saniye için bile bir dizi çizim yapmak zorundadırlar. 

Bu önemli güçlük nedeniyle yapılan filmlerin kısa olması gerekmektedir. 

 
Bilgisayar bilimi ile soyut filmler arasındaki bağı ilk olarak kuran John 

Whitney’dir. Whitney, Arabesque adlı filmini bilgisayarla, kısa bir sürede ve büyük 

bir çabaya gerek duymadan oluşturmuştur. Sanatçı soyut bir grafik dili yaratmak için 

çalışmıştır ve bu çalışmalarından geliştirilen birçok teknik, bilim- kurgu 

filmlerindeki özel efektleri yaratmakta kullanılmıştır. 

 

2.3.2.2. ÜÇ BOYUTLU- 3D ANİMASYON 

 

Animasyon, latince bir kelime olan animete’den gelmektedir. Canlandırmak, 

canlılık, hareket, hayatiyet kazandırmak, resim ya da nesneleri hareketli ya da canlı 

oldukları yanılsamasını uyandıracak biçimde düzenleme işlemi olarak 

adlandırılmaktadır (Ana Britannica, 1986). Bilgisayar animasyonu (3D animasyon) 

ise, bilgisayar ile hareketli görüntü üretme sanatı olarak tanımlanmıştır. 
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3D animasyon aslen, stop-motion ve 2D animasyonun varisi olarak 

görülmektedir. 3D animasyon için objeler (modeller) bilgisayar monitöründe üretilir 

(modellenir) ve 3D figürler görsel iskeletlerle hareket ettirilirler. Hareketlerin uç 

tanımlamaları ve kayıtları (key-frame) arasındaki değişiklikler bilgisayar işlemleriyle 

otomatik olarak hesaplanır (Gallardo, 2001). 

 
Obje tasarımı için kullanılacak olan bilgisayar programları tasarımcıya, 

merkezinde x,y,z koordinatlarının bulunduğu eksen ile sanal bir ortam verir. Bu sanal 

ortam, yatayda ve dikeyde noktaların temsilini sağlayan ölçü çizgileriyle 

bölünmüştür. 3D animasyon film üretiminde veriler bu ortama, klavyeden 

koordinatların yazılmasıyla matematiksel olarak girilebileceği gibi, ekranda tasarım 

olarak isimlendirilen, animasyon programlarının çeşitli menülerini ve sistemin 

mouse, tablet gibi donanımsal aygıtlarını kullanarak da aktarılabilir. Bunlarla 

birlikte, gerçek objelerin yüzey tarayıcı aygıtlarla taranıp, bilgisayar ortamına 

modellerinin aktarılması prensibiyle çalışan teknikler de vardır (Dedeal, 1999). 

 
Animasyon film üretiminde bilgisayarların kameralara dijital bir kullanım 

özelliği vermesi, animasyon üretim sürecini en kolaylaştıran özelliğidir. Elle üretim 

sürecindeki görüntülerin kare kare çizilip kaydedilmesi prensibiyle çalışma, 3D 

animasyon sürecinde karelerin bilgisayar ortamında matematiksel fonksiyonlarla 

kayıt edilmesi ile oldukça kolaylaşmıştır (Taylor, 1999). 

 
Bilgisayar ortamında 3D animasyon film üretimi, teknik ve sanatsal altyapısı 

olmayan bir kişinin bir düğmeye basarak bütün sanatsal ve teknik işlerini bilgisayar 

programlarına yaptırmasını içermez. Animasyon konusunda bilgi ve tecrübesi olan 

kişiler çeşitli animasyon tekniklerini uygularken bilgisayarı, kaliteli animasyon 

üretebilmek için bir araç olarak kullanmaktadır (Taylor, 1999). 

 

3D animasyon film üretimi, üretimin endüstriyel metotlarından 

etkilenmesinden dolayı hacimli ve karmaşık teknikli bir yöntemdir. Bireysel beceri 

ön planda olmasına karşın en iyi animasyonların takım çalışmalarıyla üretilebileceği 

düşünülmektedir (Taylor, 1999). 
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Yukarıda çok genel tanıtımı yapılan 3D animasyonlu filmlerin üretiminde 

kullanılan teknikler ve kullanılan araçlar detaylı olarak açıklanacak ve örneklerle 

irdelenecektir.  

 

2.3.2.2.1. ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON YAPIMINDA KULLANILAN 

TEKNİKLER 

 

Bir resmi bilgisayar diline kodlayabilmek için, onu küçük renkli noktalardan 

oluşan bir mozaik haline getirmek gerekir. Piksel (görüntü noktası) adı verilen her 

küçük noktanın rengine bir sayı verilir. Bu sayı; beyaz için 0- sıfır ( iki sayılı tabanda 

0000) ile siyah için 8 ( iki sayılı tabanda 1000) arasında değişebilmektedir. 

Aralardaki sayılar da ton farklarını vermektedir. Buna göre bilgisayar belleği için bir 

resim; bir dizi sayıdan oluşmaktadır. Bu sistemin sağladığı en büyük kolaylık kişileri 

belli bir konumdan hareket ettirebilmek için yeniden çizme zorunluluğunu ortadan 

kaldırmasıdır. Bilgisayar, belleğine kaydettiği herhangi bir resim ya da resimler 

kümesini tekrar kullanmak üzere programlayabilmektedir. Böylece bütün kareler 

yeniden kullanılabilmektedir. 

 

3D Bilgisayar animasyon alanında çok fazla sistem ve teknik bulunmaktadır. 

Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır; 

 
Animac: bu bilgisayar sisteminde istenilen resim bir elektron ışığıyla 

doğrudan bilgisayarın ekranına çizilir. Bu sistemde çizilen resim parçalara 

bölünebilir ve parçaların ayrı ayrı hareketlendirilebilir. Beğenilmeyen resim silinerek 

tekrar çizilebilir. Animac’ta ses ve canlandırma elektronik olarak işlenebilir. Özel 

mikrofona verilen müzik, ekrandaki hareket ritmine göre anında eklenebilir. 

Aminac’ta bilgisayarın bir bölümüne bağlı olarak hazırlanmış özel giysiler 

yardımıyla kolaylıkla canlandırma yapılabilmektedir. Özel giysileri giyen insan ne 

hareket yapıyorsa, ekranda oluşan resim de aynı hareketleri yapar. 

 
Scanimate: Le Harrison’un Animac’tan sonra geliştirdiği ikinci bilgisayar 

sistemidir. Scanimate’i herkes kullanabilir. Scanimate’e gönderilen veri 

(fotoğraf,resim ya da yazı), Kodalith denilen çok yüksek kontraslı bir negatif filme 

alınır. Kodalith levhası özel bir televizyon kamerası önüne yerleştirilir ve kameranın 
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aldığı görüntü, bilgisayarın ekranında belirir. Operatör, bir taraftan ekrandaki 

görüntüyü seyrederken diğer taraftan bilgisayarı kullanarak canlandırma 

yapabilmektedir.  

 
Operatör aynı zamanda görüntüye ekranda son şeklini verebilmektedir. Daha 

sonra resmi ekranda dolaştırarak hareketin başlangıç ve bitiş noktasını saptayarak 

canlandırmayı gerçekleştirir. Müzik ve ses, canlandırma ile birlikte Scanimate’de 

kolayca eşlenir. Scanimate, yapımı ve sonucu tam olarak denetleme olanağı sağlar. 

 
Caesar: Daha önceki sistemlerin bir birleşimi ve daha geliştirilmişi olarak 

görülebilir. Scanimate’de daha çok grafik çizimler yapılabilmesine karşın Caesar, 

daha karışık canlandırma filmlerini daha kısa sürede yapabilmektedir. Caesar’ın 

diğer bir özelliği ise üç boyutlu (3D) resimlerle canlandırma yapabilmesidir. Caesar 

tekniğinin en son yeniliklerinden biri ise metalik ya da kristal görüntü vererek, 

bunların üzerinde ışık dolaşması, yer yer yıldız parlaması gibi özel efektler 

verebilmesidir. 

 
Caesar’ın çalışma şekli, boşluk içinde esnek bir maddeden yapılmış bir 

nesnenin elektronik olarak parçalara ayrılarak her parçanın ayrı ayrı 

hareketlendirilmesi şeklindedir. Caesar’da hazırlık, canlandırma, tekrarlama 

(Playback) ve montajlama olmak üzere dört denetim bölümü bulunmaktadır. Hazırlık 

aşamasında nesneler elektronik olarak parçalara ayrılmakta, canlandırma bölümünde 

ayrılmış parçaların ayrı ayrı uç hareketleri çizilerek bilgisayar tarafından ara 

hareketler çizilmektedir. Tekrarlama bölümünde, her hareket dizisinin tekrarlanması 

işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 

Caesar, nesnelerin alt-üst ve yan parçalarını boşlukta çevirebilme olanağını 

kullanarak, onları üç boyutlu bir biçime getirebilmekte, açı ayarlama ve anında 

renklendirme yapabilmektedir. 

 
System Four: Bu bilgisayar, Caesar’ın bir şekli sekiz parçaya bölebilme 

yeteneğini sınırsız bir hale getirmiştir. Bunun yanı sıra Caesar’ın bir şekle 24 değişik 

hareket verme yeteneği, seksen yedi değişik hareket biçimine çıkartmıştır. System 

Four’un en önemli özelliği, yapılan çalışmaları aralıklı olarak tekrarlayabilmesidir. 
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Bununla birlikte aly sistem programlama da yapabilmektedir. System Four, üç 

boyutlu resimlerle çalışmayı daha basite indirgemiştir. 

 
Digital Effect: Judson Rosebus’un gerçekleştirdiği bu sistemde bilgisayar 

çıktısı 35 mm’lik filmle birleştirilerek canlandırma yapabilmektedir. Digital Effect 

Inc. adlı firmada üretilen bu teknoloji, bilgisayar, video ve film sistemlerinin en 

gelişmiş şekli olarak kabul edilmiştir (Gallardo,2001) . 

 
Digital Effect; geleneksel yöntemle çizilmiş resimlerin üzerine doğru 

perspektif çizimleri yapabilmektedir. Sistemin bilgisayar grafik bölümü kullanılarak 

bilimsel fizik kurallarına dayalı formüllerle perspektifin nasıl gerçekleştirilebileceği 

hesaplanabilmektedir. Bu durumda göz ve el yeteneği ile olanaksız görünen çizimler 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 
Bu sistemin özelliklerinden biri de çizilme gereksiniminin ortadan 

kalkmasıdır. Canlandırma için uç hareketlerin çizilmesi yeterlidir. Bilgisayar 

belleğinin büyük olması sayesinde üç boyuttaki hareketler için bellekte yer tutma 

sorunu ortadan kaldırılmıştır. 

 
Digital Effect’te bir diğer özellik soft-ware sistemidir. Birçok alt sistemler 

birbirleriyle ilşkilendirilmiştir. Tasarımcı istediği bir çizim kodunu renkleri ve çizgi 

kalınlıklarını seçerek Digitizing Tablet’te otuz iki rengi onaltı milyon renk içinden 

seçerek kullanabilir. 

 
Plair: sanatçıya alıştığı biçimde çalışma özgürlüğü veren bir bilgisayardır. 

Plair’in klavyesi yoktur ve resmi, bilgisayara bağlı bir resim levhası üzerinde özel bir 

kalemle çizmek yeterlidir. Levhanın üzerinde resim görünmemekte, şekil ekranda 

görülebilmektedir. Böylece bir araç, fırça ve kalemlerin yerini tutmakta, ince ya da 

kalın çizgiler çizebilmektedir. Fırça kalınlığını değiştirmek için levhanın kenarında 

yer alan özel tuşlara basmak yeterlidir. Çizim levhası ise sanatçının dokunduğu 

noktaları bilgisayara iletmeye yaramaktadır. Kalemden yüzeyi enlemesine ve 

boylamasına kateden iki elektromanyetik dalga yayılır (Gallardo,2001). Böylece 

bilgisayar, dalgaların levhaların kenarlarına erişme sürelerinden, her noktanın yatay 

ve dikey konumunu hesaplayabilir. Renk tonlarını belirtmek için sanatçı bir tuşla 

yönetilen elektronik bir fırçadan yararlanır. Bu fırçayla sanatçı dokunduğu anda, 
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elektronik paletten seçilen renk ekran üzerinde görülür. Kalemin levhaya teması 

uzadıkça, renk koyulaşır. Ton farkları genellikle üç boyutlu görüntü yaratmada 

kullanılır. 

 

Elde edilen görüntünün başarısı kağıt üzerine yapılan geleneksel çalışmalarda 

olduğu gibi sanatçının yeteneğine bağlıdır. Genede bazı işlemler basitleştirilmiştir. 

Örnek vermek gerekirse; bir çizgi için, çizginin iki ucunu bilgisayara bildirmek 

yeterlidir. İki noktayı birleştiren çizgi bilgisayar tarafından çizilir. Sanatçı aynı 

şekilde bilgisayardan daire ya da elips gibi geometrik şekiller çizilmesini isteyebilir. 

Bu durumda da anahtar bilgileri vermek yeterli olmaktadır. 8085A türünden bir 

işlemci, bilgilerin girişini ve görüntünün oluşmasını sağlayabilmektedir. 

 

Bu işlemci, bir çizim levhasına ve disk bellek birimine bağlıdır. Böylece 

resim bir kez tasarlanınca, disk üzerinde saklanabilmektedir. Bu iş, bir büyük 

bilgisayarın tüm işlem gücünü kullanmakta ancak sonuçların matematiksel kesinliği, 

uçuş parametrelerindeki düzeltmeleri yeniden verebilmektedir. 

 

Icon: bu sistem dışarıdan verileri alarak televizyonda bir görüntü oluşturmaya 

yarayan bilgiler üretmektedir. Icon, görüntüdeki 574 satırın her biri için 1024 nokta 

tanımlama olanağı vermektedir. Her nokta elektronik paletin 64 renkli yelpazesi 

içinde yer almaktadır. Renklerdeki bu düzenleme, bir resimdeki bulanık ayrıntıları, 

kontrastı artırarak açığa çıkartmak için basit ve etkin yoldur (Busch, 2003). 

 

Icon sisteminde bir resim, sayısal bir değerle gösterilen nokta biçiminde 

kaydedilmektedir. Resimlerin çoğu tek renkli büyük alanlar içerdiğinden bunları bir 

renk ve bu rengin kapladığı alandaki noktaların sayısı ile belirterek tanımlamak daha 

basit olacaktır. Dizi boyunca şifreleme adı verilen bu yöntem, bir resmin 

oluşturulması için gereken veri sayısını önemli ölçüde azaltmaktadır. Gerçekte, bir 

resmi bu biçimde tanımlamak için nokta nokta tanımdan 30 kez daha az bilgi 

gerekmektedir. 

 

Bu durumda bilgisayar, renk farklılıkları olan alanların sınırlarını hesaplayıp, 

bunları uygun renklere boyamaktadır. Resimler ard arda geçtiği için sayısal 
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elektronik sayıcılar, rengin noktalarını gözden geçirmekte ve istenilen anda renk 

numaralarını değiştirebilmektedir. 

 

Son olarak palet numaraları, ekrandaki renkleri oluşturan kırmızı, yeşil ve 

mavinin kombinasyonlarına karşılık gelen elektriksel bir dizi gerilime çevirmektedir. 

Sayısal veriler daha yavaş bir ritimle doğrudan erişimli bir belleğe itilmekte ve sonra 

televizyon görüntüsünün hızıyla okunmaktadır. Bu durumda bilgisayar, istenilen bir 

dizi resmi, istenilen bir hızda resim bileşimi yapabilmekte ve biten her resim filme 

aktarılmaktadır. Daha sonra fotoğraflar, hareket izlenimi verecek bir şekilde saniyede 

24 resimlik bir hızla geçmektedir. Çok karmaşık görüntüler elde etmeye olanak 

tanıyan bu teknik, değişik özel görüntüler elde etme olanağını sunmaktadır. Bunlar 

insanlara ve nesnelere derinlik kazandırabilmektedir. 

 

Chyron: bugün en gelişmiş bilgisayar sistemlerinden biridir. Güçlü font 

(yazı- karakter) üretimi ve esnek bir grafik sisteme sahiptir. Stüdyo kamerasını 

kullanarak herhangi bir resmi, fotoğrafı ya da grafik çizimi belleğine aktarabilmek 

için onu küçük renkli noktalardan oluşan bir mozaik haline getirir. Piksel görüntü 

noktası adı verilen noktaların her rengine bir sayı verilmiştir. 

 
Bu sayı Chyron’da üç ana renk, yedi sayılı tabana göre hazırlanmıştır. 512 

renk, üç ana rengin (kırmızı, mavi ve sarı) birbirleri arasındaki ilişkiden türetilmiştir. 

Örnek olarak beyaz, üç ana rengin en yüksek değerlerinden oluşur ve sayısal olarak 

777 olarak gösterilir. Buna göre; 700/ 770/ 070/ 077 / 007/ 777’lik sistemde renklerin 

dizilişi şu şekilde olmaktadır: kırmızı, mor, mavi, açık mavi, sarı, yeşil ve beyazdır 

(Busch, 2003). 

 
Chyron’da değişik disklere kaydedilmiş görüntü ya da yazı çeşitleri bilgisayar 

belleğine aktarılabilir. Aynı şekilde Chyron’da oluşturulan görüntü ve yazılar, 

bilgisayar belleği ve disklere aktarılabilir. Ayrıca yazı çeşitleri yeniden üretilebilir ya 

da bir yazı çeşidi italik, gölgeli, kontursuz vb. gibi özellikler kazanabilir. 

 
Chyron’un grafik bölümü, sanatçıya istediği biçimde çalışma olanağını 

vermektedir. Grafik çizimler için hem klavye, hem de Digitizing Tablet 

kullanılabilir. Digitizing tablet üzerinde resimler elektronik kalem yardımı ile 

çizilmektedir. Bu araç, fırça ve renkli kalem yerini tutmakta, ince ya da kalın çizgiler 
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çizebilmektedir. Fırça kalınlığını değiştirmek için digitizing tablette bulunan altı 

tuştan birine basmak yeterlidir. 

 
Digitizing tablet dokunulan noktaları bilgisayar belleğine iletmeye 

yaramaktadır. Renk tonlarının belirlenmesi için elektronik kalemden yararlanılır. Bu 

kalem yardımıyla çağırılan elektronik palet, her sayfası 64 renkten oluşan 8 değişik 

sayfadan oluşmuştur. İstenilen renk bunların arasında seçilerek digitizing tablette 

bulunan 16 tuştan birine yerleştirilir. Elde edilen görüntünün başarısı, sanatçının 

yeteneğine bağlıdır. Yinede bazı işler basitleştirilmiştir. Örneklendirmek gerekirse, 

bir çizgi çizmek için, çizginin iki ucunu bilgisayara bildirmek yeterlidir. Aynı şekilde 

başka bir çizim modunu bilgisayardan çağırmak yeterlidir. Daire ya da dikdörtgen 

çiziminde bunların çapı, köşegen uzaklıkları ve çizgi kalınlıkları verilerek, çizimin 

bilgisayar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir. 

 
Chyron’un diğer bir özelliği ise, resimler üzerinde palet canlandırma 

yapabilmesidir. Digitizing tablet üzerinde hazırlanmış resimler, değişik renklerin 

birbirleri üzerinde kaydırılarak fon rengine dönüştürülmesi yoluyla 

canlandırılabilmektedir. Bunun yanında bir yazı ya da grafik ögenin 200 değişik 

biçimde canlandırılması bilgisayar tarafından yapılmaktadır. Bunun için tek bir resim 

çizmek yeterlidir. Canlandırmanın biçimi, hareketin hızı ve ekranda nereden 

bulunacağı sanatçı tarafından bilgisayara bildirilir. 

 
Her hareket dizisi Program Controller Auto Display konumunda birleştirilir. 

Bu konumda, bilgisayarın yaptığı bütün işlemler programlanabilmektedir. Bir 

canlandırma filmini baştan sona dek renklendirme ve hareketlendirme yalnız 

bilgisayar tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bunların yanında Chyron’da bir 

resim seçici masasında özel efektler de bulunmaktadır. 

 

Laser Grafik: laser grafik, bilim ve sanatın birleştirilmesinden ortaya 

çıkmıştır. Görüntü ve biçimler için sınırsız olanaklar sunar. Macar bilim adamı, 

Dennis Gabor tarafından bulunan Hologram’dan üretilmiştir. Hologram, iki boyutlu 

resimlerden üç boyutlu görüntü oluşturma sanatı olarak yorumlanabilmektedir. Bu üç 

boyutlu görüntü biçimlerinin bilgisayara bağlanmasıyla lazer ile canlandırılma 

gerçekleştirilmiştir (Busch, 2003).  
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Digital Harmony: Amerikan bilgisayar grafik sanatçıları tarafından 

geliştirilmiştir. Digital Harmony’nin işlevi elektronik enerjinin harmonisini görsel 

biçimlere dönüştürmektir. Bu harmoni, bilgisayarın grafik bölümü tarafından üretilir. 

Görsel formlardaki ritim, sıklık, ton ve yoğunluk gibi öğeler müziğin sürekli 

değişkenleri olarak varsayılır. Bu durumda bilgisayar, işitsel algılamayı görsel olarak 

yansıtan ilk araç olarak ortaya çıkmaktadır. 

 
Stilizasyon, sanatkârın modelini kopya etmeden, sadece ana çizgilerini 

koruyarak, onu kendi istek ve düşünceleri doğrultusunda, göstermek istediği şekilde 

oluşturmasıdır. Stilize edilmiş bir nesnede, hem modelin kimliği, hem de sanatkârın 

yorumu birlikte seyredilir (Wright, 2002). Kelime anlamı olarak ayrıntılarından 

arındırarak sadeleştirme, yeniden biçimlendirme şeklinde tanımlanmakta olan 

stilizasyon; 3D animasyon filmlerde de sıkça başvurulan bir tarzdır. 

 

3D animasyon filmler üzerine yapılan okumalarda bu tarzla oluşturulmuş 

birçok örneğe rastlanmıştır. Animatör Chris Maraffi, 3D animasyon filmlerde 

karakterler ve öğelerinin tasarımından önce stilleri hakkında karar verilmesinin 

gerekli olduğunu söylemektedir. Maraffi’ye göre film stilinin belirlenmesinde, stilize 

ve realistik (fotogerçekçi) olmak üzere temelde iki eğilim vardır (Maraffi, 2003). 

 

Realistik stilli film ortamlarında karakterler gerçek gibi görünmeli, gerçek 

gibi hareket etmelidirler. Karakterin fotorealistik gerçekçiliğini yükseltmek için 

çeşitli fotografik referansların bir araya toplanması da gerekmektedir. Örnek olarak; 

gerçek bir insan fotoğrafı referanslı bir çalışma yapılıyorsa, insan yüzünün asimetrik 

olduğu fark edilerek, bu düzen ve detay, 3D ortama taşınıp fotogerçekçi bir tasarım 

elde edilmelidir (Maraffi, 2003). 

 

Stilize teknikli kullanımlarda ise, karakterlerin ve çevre öğelerin görüntüsü 

diğerinin aksine stilizedir. Animatörlerce stilize karakterlerin ve çevre öğelerinin 

modellenmesi ve animasyonu realistik eğilime oranla daha kolaydır. Çünkü 

izleyicinin stilize bir karakterdeki beklentisi, fotorealistik bir karaktere göre fazla 

olmaz (Maraffi, 2003). 
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Bunlarla birlikte karakterleri hatırda kalıcı ve popüler yapan şeyin onların 

tasarımındaki benzersizlik olduğu savunulmaktadır. Modelleri hatırda kalıcı ve 

popüler olarak üretmenin bir formülü olmamasına rağmen tasarımlarını cazip hale 

getirecek bazı teknikler kullanılabilir. Bunlardan biri, karakterin çeşitli vücut 

parçalarını abartmaktır. Yüzdeki özellikleri abartmak buna bir örnek olarak 

gösterilmekte, karakterlerin bu şekilde daha zengin gözükeceği vurgulanmaktadır. 

Chicken Run ve Wallace and Gormit için yapılan karakter tasarımlarındaki 

çoğunlukla abartılmış ağız ve dişler, karakterlerin konuşmalarının zenginliğini 

arttırdığı belirtilmiştir. 

 

Diğer bir teknik de, orijinal bir eklenti elbise veya eşyanın karakterlere 

eklenmesidir. Aktörlerin bunu, rollerini ifade edebilmek ve izleyicilerini önemli 

noktalara odaklayabilmek için sık sık yaptıkları söylenmektedir (Maraffi, 2003). 

 

2.3.2.2.2. ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON YAPIMINDA KULLANILAN 

ARAÇLAR  

 

3D animasyon filmlerin üretiminde kullanılan araçlar “donanım”, “yazılım” 

ve “yardımcı gereçler” olarak üç kısımda incelenebilir. Bu başlık altında, özellikle 

tez içinde incelenen filmlerde kullanılan araçlardan bir kısmına değinilecektir. 

 

Donanım: bir bilgisayar sisteminin fiziksel bileşenlerini yani içerisindeki 

mekanizmasını tanımlar (Mealing, 1998). Bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların 

genel adıdır. Bu parçalar, kişisel bilgisayarlar, otomobiller, çamaşır makinesi ve 

benzeri elektrikli ev eşyaları veya çeşitli sanayi uygulamaları gibi birçok alanda 

kullanılır (Aydın,2004). 3D animasyon filmlerin, kuvvetli bilgisayarlar 

donanımlarının birleşimiyle oluşan özel bilgisayarlarla yapıldığı bilinmektedir.  

 

Over The Hedge, 3D animasyon filminin ormanda geçen bölümlerinde çeşitli 

bitki ve ağaçların birleşiminden oluşan rengârenk bir dünya kurulmuştur. Yapımcılar 

bu ormanı oluşturmanın problemli yanının, yüksek miktardaki verinin işlenmesi için 

gereken süre uzunluğu olduğunu söylemektedirler. Filmdeki bu ormanda rüzgârda 

hafifçe kımıldayan yapraklar gibi en küçük arka plan detaylarını bile gözden 

kaçırmadan anime etmeyi başardıklarını, bunu da Dreamworks’ün uzun yıllar birlikte 
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çalıştığı Hewlett-Packard tarafından kendilerine sağlanan güçlü ve kapsamlı teknik 

destekle yapabildiklerini belirtmektedirler. 

 
HP işlemcileri, dijital bilginin görüntüye dönüştürülmesi için toplam 15 

milyon saat çalışarak sürekli görüntü üretmiştir. Ekranda görünecek olan tam 

kapsamlı kürklerden bitki örtüsüne; su ve ateş görüntülerinden patlama sahnelerine 

kadar her şey HP işlemcilerinde gerçekleşmiştir (Over the Hedge, Prodüksiyon 

Notları). 

 
Son dönem 3D animasyon filmlerden The Polar Express’in yapımında 

kullanılmasıyla yaygınlaşan Motion Capture (Hareket yakalama) tekniği, sonraki 

yıllarda Monster House, Beowulf gibi 3D animasyon filmlerde de kullanılmıştır.  

 
Motion Capture’ın avantajlarından biri, teknolojiden çok oyunculara 

dayanması olarak gösterilmektedir. Çok sayıda sensör, giydikleri vücuda oturan 

likralı kıyafetler sayesinde, oyuncuların yüzlerine ve vücutlarına bağlanmaktadır. Bu 

sayede, oyuncuların canlı performansları bilgisayara aktarılmak üzere 

yakalanmaktadır. Sahnedeki tüm aksiyon, hacim adı verilen, 40 kamera alabilen 

kadranlara bölünmüş, görünmez bir odacıkta gerçekleşmektedir. Hacim performans 

yakalama dilinde platoya karşılık gelmektedir çünkü kameraların sahneleri üç 

boyutlu olarak görüntülemesine olanak tanımaktadır. “Hacimin klasik geometri 

formülü; en, boy ve derinliği temsil eden x, y, ve z’nin çarpımıyla elde edilmektedir. 

Teknik olarak, hacim, her yüzün ve hareketin yakalanabildiği, tüm kameraların 

odaklandığı bölgedir” (Aydın,2004). 

 
Performans yakalama seanslarında elde edilen kayıtlar ya da kayıtlardan 

kesitler kurgulanabilir, birbirine geçirilebilir, birleştirilebilir ve örtüştürülebilir. Elde 

edilen sonuçlar çizgi filmi andırmayan, daha çok oyuncuların ve yönetmenin gerçek 

performanslarını ortaya koyabildikleri yeni bir tarzdır (“Beowulf” Prodüksiyon 

Notları). 

 

3D animasyon filmleri yapan profesyonel animatörler, yüksek detay düzeyi 

gerektiren fotogerçekçi animasyonlar yaparlar. Animasyonlar için bu kalite düzeyi, 

ev ortamındaki bir bilgisayar ile yüzlerce yıl sürebilir. Bunun yerine, birçok güçlü 

bilgisayarın birleşimiyle kurulan bilgisayar istasyonları kullanılır. Grafik istasyonlu 
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bilgisayarlar birçok işlemciyi içinde barındırır ve özellikle render işlemlerinde ev 

bilgisayarlarından oldukça kuvvetlidir. “Render farm” olarak bilinen bilgisayar 

istasyonları, birbirine network ağlarıyla bağlı dev bilgisayardan oluşur ( Kerlow, 

2004). 

 
Bunlarla birlikte “3D tarayıcılar” ve “tabletler” gibi donanımsal aygıtların da 

3D animasyon filmlerin çeşitli yapım aşamalarında kullanıldığı bilinmektedir. Örnek 

olarak; 3D yazıcılar, gerçek dünyadaki objelerin şekillerinden ortaya çıkan dataları 

toplayıp analiz eden aygıtlardır.  

 
Toplanmış datalar, dijital geometrilerin ve objelerin üç boyutlu formlarının 

bilgisayar ortamında oluşturulmasında kullanılır. Bu aygıtlar, film ve video oyunları 

yapımı gibi eğlence sektörüyle ilişkili alanlarda daha çok kullanılırlar (Türün, 1994). 

Shrek, 3D animasyon filminin yapımında, karakterlerin modellerinin önce plastik 

malzemelerden heykellerinin yapıldığı ve daha sonra da 3D yazıcılarla bilgisayar 

ortamına aktarıldığı bilinmektedir. 

 
Yazılımlar: Bilgisayar yazılımı, bilgisayar sistemlerinde belirli görevleri 

gerçekleştiren program, yordam ve dokümantasyonları tanımlamak için kullanılan 

genel bir terimdir. Kelime işlemciler gibi kullanıcılar için üretken görevleri yerine 

getiren uygulama yazılımları, işletim sistemleri gibi donanım ile uygulama 

yazılımları arasında arabirim servisleri sağlayan sistem yazılımları ve dağıtık 

sistemleri kontrol ve koordine eden özel yazılımlar bilgisayar yazılımlarına örnektir 

(Türün, 1994). 

 
3D animasyon filmlerin yapımında çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. 

Amorphium, Art of Illusion, Poser, Ray Dream Studio, Bryce, Maya, Blender, 

TrueSpace, Lightwave, 3D Studio Max, SoftImage XSI, Alice, Houdini, Body Paint, 

Zbursh, Modo, Real Flow, Rhino, Vue, Cinema 4D gibi programlar, bu yazılımlara 

örnek gösterilebilir. Ayrıca, animasyon stüdyolarının kendi yapılanmalarına özel 

ürettirip kullandıkları, Emo (DreamWorks), Renderman, Marionette (Pixar) gibi 

programlar da vardır (Cantor and Valencia,2004). 

 
Filmlerdeki kaplamaların oluşturulmasında, Photoshop, Gimp, CorelDraw, 

Illustrator gibi grafik işleme programları kullanılmaktadır. Ayrıca film içerisinde 
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animasyon programlarıyla oldukça zor olarak üretilen birtakım efektler, Combustion, 

Fusion, After Efects, Flame, Shake gibi programlarla üretilir. Yukarıda sayılan 

animasyon programlarının özelliklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, programlara 

Plug-in diye isimlendirilen yazılım parçaları eklenir. Brazil, Character Studio, DPIT 

Nature Spirit, Particle Flow, Power Booleans, Shave and a Haircut, Syflex, V-Ray 

bunlardan bazılarıdır. 

 
Bunlarla birlikte, 3D animasyon filmlerin üretiminde çeşitli kurgu ve ses 

yazılımları da kullanılmaktadır. Kurgu yazılımlarına Edius, Adobe Premier, Avid, 

DPS Velocity ve Final Cut gibi programlar örnek gösterilebilir. Seslerin kaydedilip 

ses efektlerin eklenmesi gibi işlemlerde de, Cubase, Luendo, Sound Forge ve Gold 

Wawe gibi programlar kullanılmaktadır (Cantor and Valencia,2004). 

 
Yardımcı gereçler: Sanal ortamların oluşturulmasında genel olarak 

kullanılan ancak 3D animasyon filmlerdeki işleyişe de yardımcı olacağı düşünülen 

gereçler; karakter ve çevre öğelerin heykellerinin oluşturulmasında kullanılan plastik 

malzemeler ve yine modelleme yardımcıları olarak bilinen Dokunma duyarlı 

modelleme sistemleri (Cantor and Valencia,2004) şeklinde örneklenebilir. Shrek, 3D 

animasyon filmindeki karakterlerin model üretiminde, plastik malzemelerin 

kullanıldığı bilinmektedir.  

 

2.4. ANİMASYONUN KULLANIM ALANLARI 

 

Animasyon tekniklerinin kullanıldığı alanlar, her geçen gün daha da 

artmaktadır. Günümüzde animasyonun en çok kullanıldığı alanlar şunlardır. 

• Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar 

• Mühendislik 

• Eğitim ve Öğretim 

• Film Endüstrisi 

• Reklam 

• Sanat 

• Spor 

• Bilgisayar Oyunları ve Sanal Gerçeklik 
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2.4.1. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMALAR 

 

Animasyon, başta uzay ve tıp ile ilgili olmak üzere birçok bilim dalında 

çalışma ve araştırmalarda kullanılmaktadır. 

 
Uzay çalışmaları; uzaya ilişkin fizik yasaları ve hareketler bilgisayarlara 

yüklenmektedir. Sonrasında ise uzay araçlarının yörüngeleri bulunarak uzay 

araçlarının içindeymiş gibi veya dışından bakıyormuş gibi görüntüler elde 

edilebilmektedir. Kalkış, iniş, çarpışma gibi olaylar ile ilgili animasyonlar 

oluşturularak uzay araçlarını tehlikeye atmadan, yapılan hesaplamaların doğruluğu 

sınanır. Gök cisimlerinin hareketlerinin animasyonları da yapılan araştırmaların 

görselleştirilmesi açısından yararlıdır. 

 
Tıbbi araştırmalar; kemiklerin, kasların, organların, vücuttaki sistemlerin üç 

boyutlu olarak görselleştirilmesi ve hareket ettirilmesi bu konudaki araştırmalarda 

kullanılır ve hasta ya da yaralıların durumları konusunda daha net bilgilerin elde 

edilmesini sağlar. 

 

2.4.2. MÜHENDİSLİK 

 
Mühendisler ve tasarımcılar, karmaşık hareketlerin görüntülenmesinde 

animasyondan yararlanırlar. Parçaların tasarımında, değişik açılardan bakılması, 

kesitlerin alınması ve değişik büyüklüklerde görüntülenmesi olası hataların önüne 

geçilmesini sağlayacaktır. Şehirlerin, yolların, binaların ve evlerin tasarımında da 

animasyon kullanılmaktadır. Bir ev tasarlandıktan sonra yapımına başlamadan önce, 

bilgisayar animasyonu yardımı ile çevresinde ve içinde dolaşılabilmekte, herhangi 

bir noktadan günün herhangi bir saatindeki güneş ışığı yansımalarına kadar 

görüntülenebilmektedir. Kara, deniz ve hava araçlarını tasarlayan kişiler, değişik 

rüzgar ve sıcaklık derecelerine göre tasarladıkları parçaların durumlarını da görme 

şansını elde edebilirler. 

 

2.4.3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

 
Öğrencilerin okudukları konuları canlı olarak bilgisayarda görmeleri 

öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Örnek olarak animasyon; fizik dersinde cisimlerin 
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hareketleri, hızları, ivmeleri ve problemlerin çözümleri konusunda kullanılabilir. 

Kimya derslerinde kimyasal reaksiyonlar, biyoloji derslerinde hücre bölünmeleri, 

canlıların hareketleri, matematikte vektörler, coğrafyada dünyanın hareketleri, tarihte 

göçler animasyon yardımı ile anlatılabilir. Birtakım araçların çalışma şekilleri, üç 

boyutlu kesitleri alınarak gösterilebilir. Yabancı dil öğrenen kişiler sesli 

animasyonlardan yararlanabilmektedirler. 

 

2.4.4. FİLM ENDÜSTRİSİ 

 

Çizgi film ve bilim-kurgu filmlerinin yapımında bilgisayarlı animasyonların 

önemi giderek artmaktadır ve son yıllarda birçok filmde etkili bir şekilde 

kullanılmışlardır.  

 
Tamamı bilgisayarda yapılmış ilk çizgi film Toy Story 1995’ te Amerika’ da 

gösterime girmiştir. Bugüne kadar bütün çizgi filmlerinde çizgi ustalarını kullanan 

Disney’in bilgisayarla yaptırdığı ilk çizgi film, sinema tarihinde önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Daha önceki çizgi filmlerde tek bir sahne için bile yüzlerce çizim 

yapılması gerekirken, yeni teknoloji ile sahnelerin bir tek tuşa basılarak 

değiştirilebilmesi, günümüzde Madagaskar gibi üç boyutlu çizgi sinemaların 

gösterime girmelerine kadar uzanan gelişimin ispatıdır. 

 
Animasyon kavramının tekniksel ve araçsal olarak endüstrideki yansımaları 

oldukça büyük boyuttadır. İlerideki bölümlerde de inceleyeceğimiz üzere animasyon 

teknikleri sadece çizgi sinemada değil film sektörünün tamamında kullanılmakla 

birlikte, özellikle film jeneriklerindeki etkisi, uygulama alanları ve uygulama 

örnekleri incelenmeye değer geniş bir alan oluşturmaktadır. 

 

 

2.4.5. REKLAMCILIK 

 
Bilgisayar animasyonunun reklamcılık alanında ilk kullanım şekillerinden 

birisi, bir binaya yerleştirilmiş bilgisayar denetimli lambalar yardımı ile yazılar 

geçirilmesi ve hareketli resimler oluşturulmasıdır. Günümüzde ise, özellikle 

televizyon reklamlarında, film niteliğinde bilgisayar animasyonlarından 

yararlanılmaktadır. 
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2.4.6. SANAT 

 
Bilgisayar ile birlikte sanatın tüm dallarındaki sanatçılar yeni bir gösterim 

aracı bulmuşlardır. Bilinen sanat dallarında yardımcı bir araç olarak kullanılmakla 

birlikte, sanata yeni boyutlar da getirmişlerdir. Örnek olarak; bir tiyatro sahnesinde 

oyun, en fazla 3 perde ile 90 dakika oynanmaktadır. Bir oyunda geçmişten bir anı ya 

da tarihsel bir olayın anlatımı sırasında sabit sahne ve dekor oynatılmadan, arka fona 

yerleştirilmiş bir barkovizyon sayesinde o anın dekoruna ulaşılabilmektedir. 

Animasyon tekniklerinin ve gelişmiş bilgisayar teknolojilerinin tiyatro sanatında 

kullanılabilmesi büyük kolaylık sağlamış ve bu sanata katkıda bulunmuştur. 

 

2.4.7. SPOR 

 
Animasyon, atletizmden tenise, golften futbola kadar pek çok spor dalında, 

sporcuların başarılarını arttırmak için kullanılabilir. Koşucuların hareketleri 

animasyon haline getirilir. Hatalı hareketler, adım uzunlukları, başarılı ve başarısız 

koşucuların davranışları gibi birtakım parametreler incelenerek geliştirici çözümler 

bulunabilir. 

 

2.4.8. BİLGİSAYAR OYUNLARI VE SANAL GERÇEKLİK 

 
Gelişen donanım ve yazılımlar ile birlikte elde edilen gerçekçi bilgisayar 

oyunları, günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Bilgisayar oyunları sayesinde, 

eğitimde kullanılan simülatörlerin benzeri eğlence amaçlı olarak da kullanılmaktadır. 

Herhangi bir ortamda dolaşma, değişik araçlar kullanma, değişik yönlerde hareket 

etme, maceralara atılma ya da santraçtan futbola kadar çeşitli konularda oyuncu olma 

şansı bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik aracılığı ile evlere kadar girmiştir. 

 

2.5. ANİMASYONUN TASARIMI VE OLUŞUM AŞAMALARI 

 
3D animasyon filmlerin üretiminde takip edilen süreçler ve yöntemler vardır. 

Bu yöntemler film üreticisi şirketlere ve filmi yapan sanatçıların çalışma tarzlarına 

göre değişmektedir. 3D animasyon filmleri üreten Pixar gibi büyük firmalar, iş 

akışının başarısını arttırma ve neticeye çabuk ulaşma amacıyla 3D animasyon 
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üretimini departmanlara ayırmıştır. Kademeli olarak her bir bölüm, belirli bir sırada 

kendi üzerine düşen görev ile meşgul olur. Bu departmanlardaki kadrolar, 

stüdyoların büyüklük ve küçüklüğüne göre azalıp çoğalabilir; ancak bu çalışmalar 

tek kişi tarafından gerçekleştirilmek istense bile, yine aynı aşamalı çalışma 

sisteminin uygulaması gerekmektedir (Ilgaz, 1997). 

 

İngilizce “workflow” olarak isimlendirilen akış şeması veya üretim süreci 3D 

animasyon filmlerde genel olarak şöyle sıralanabilir;  

 1. Planlama  

 2. Fikir Belirleme - Hikâyeleme  

 3. Senaryonun yazılması  

 4. Storyboard çizilmesi  

 5. Seslerin kaydedilmesi  

 6. Reel’ lerin hazırlanması  

 7. Konsept tasarım  

 8. Karakter tasarımı  

 9. Sahne tasarımı  

 10. Modelleme aşaması  

 11. Doku Kaplanma  

 12. Donatım (Rigging)  

 13. Pozların yerleştirilmesi  

 14. Animasyon  

 15. Işıklandırma  

 16. Efektler  

 17. Render  

 18. Kompozitleme  

 19. Son çalışmalar  

  

2.5.1. PLANLAMA AŞAMASI 

 

Bir 3D Animasyon film projesinin başarısındaki en önemli etkenlerden biri, 

planlama aşamasıdır. Kavramsal planlamayı desteklemek için sağlam bir uygulama 

planı yapılması gerekir.  
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Görev alacak sanatçı ve teknik yöneticilerin sayısı, birlikte ya da uzaktan 

çalışma yöntemi, işlerin dağılma yöntemi, kullanılacak teknik ekipman ve 

yazılımların üretime etkisi gibi konular projenin zamanında ve bütçeye uygun olarak 

gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde belirlenmelidir (Lee, 2002). 

  
Planlama sürecinde film için değerlendirmeye alınan ölçütler temel olarak;  

• İletilmek istenilen bildiri  

• Bildirinin iletilmesindeki amaç  

• Konu  

• Temel bilgilerin sonunda uygulanacak yöntem  

• Süre  

• İletilen bildiri ile seyircinin nasıl özdeşleşeceği  

• Anlatım özellikleri  

• Konu ile ilgili bilgi toplama 

 

       Toplanan bilgilerin mantıksal bir tutarlılıkla sıralanması ile filmin ana 

hatlarının saptanması, şeklinde de sıralanabilir (Ilgaz, 1997). Kimi zaman iyi bir iş 

akışını oluşturmak, hazırlanacak olan yapıtı oluşturmak kadar zor olabilir. Başarılı 

bir iş akışı oluşturmanın yolu, projeyi incelemekten ve gerekli öğelerin bir listesini 

çıkartmaktan geçer. Senaryo ne olursa olsun yönetici ve yapımcılar tarafından filmin 

her bir çekimi düşünülerek, hangi öğelerin gerektiğine ve bunların en iyi nasıl 

oluşturulacağına karar verilmesi gerekir. Ortaya çıkacak olan ürünün kalitesi ve 

sanatsal bütünlüğü bu kararlara bağlıdır denilebilir (Lee, 2002). 

 
       Planlama işlemleri tamamlandıktan sonra film, üretilmeye başlanabilir. 

Devam eden aşamalarda üretim süreci sıralı ve detaylı olarak tanımlanacaktır. 

 

 

2.5.2. FİKİR BELİRLEME – HİKAYELEME AŞAMASI 

 
Planlama aşamasından sonra film çalışmalarının ilk aşaması bir hikâye 

geliştirmektir. Bu aşamada yapılmak istenen filmin senaryosu belirlenmemiş, sadece 

fikir olarak ortaya atılmıştır. Ortaya atılan fikirler değerlendirilmek üzere şirketlerin 

bünyesindeki yönetici ekiplere sunulur  
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3D sanatçısı ve mimar olan Çetin Tüker, fikirlerin düzenli bir çalışmanın 

ürünü olduğunu, kimi zaman grup çalışması, kimi zaman da tek başına ama 

çoğunlukla uzun süren bir çalışmanın sonunda ortaya çıktıklarını söylemektedir 

(Tüker, 2007).  

 

2.5.3. SENARYO AŞAMASI 

 
Senaryo, hikâyenin ana fikrini özetleyen kısa bir dokümandır (Parent, 2002). 

Hikâyenin bir filmi tanımlar hale gelmesi için senaryoya dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Senaryoda karakterler, kamera açıları, karakterler arasındaki 

konuşmalar, karakterlerin hareketleri gibi filmi oluşturacak birçok detay tanımlanır 

(Ilgaz, 1997). 

 
Senaryo, ifade tarzı olarak ‘bir dosya kâğıdının üzerinde solda görüntü, sağda 

müzik, söz ve efekti veren konunun yazılı olarak sunuluşu’ (Ilgaz, 1997) şeklinde de 

tanımlanabilir. Bazen senaryo aşamasında ortaya çıkan yeni fikirler hikâyeye 

eklenerek geliştirilir. Bu aşamada oluşturulan çalışmalar storyboard aşamasının 

temelini oluşturur. Senaryo departmanları, yazıya dökülmemiş, sözlü olan fikirleri 

yazılı hale getirir (Parent, 2002).  

 

2.5.4. STORYBOARD ÇİZİLMESİ AŞAMASI 

 
Shamus Culhane, storyboard’u Grafik senaryo (Culhane, 1990) olarak 

isimlendirmiştir. İngilizceden Hikâye Tablosu olarak tercüme edilse de aslında 

hikâyenin çizimi olarak adlandırılabilir. Proje konusunu belirledikten sonra zihindeki 

resimleri görselleştirmek amacıyla çizilen karalamalar, çekilen fotoğraflar veya 

yapılan renkli resimler olarak da tanımlanabilir. Ayrıca storyboard’u, filmlerin 

detaylı bir çizgi romanı olarak da düşünmek mümkündür (Culhane, 1990) . 

Bugünkü bilinen formuyla storyboard işlemleri, 1930’lu yıllarda Walt Disney 

stüdyolarında geliştirilmiş ve Walt Disney başta olmak üzere diğer animasyon 

stüdyolarında da kullanılmıştır. Storyboard’lar ile çalışma, popülerliğini 1940’lı 

yıllarda hareketli film sektöründe kazanmıştır. 
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Storyboard’larda filmin konusu, animasyonun stili, akıcılığı ve görüntüleri 

tanımlanabilir. Her sahne ve sekans denilen alt bölümler için ayrı ayrı resimler 

çizilmekte ve bu resimlerin üzerinde figürlerin hareket yönü, kamera hareketleri 

(zoom in, zoom out, pan gibi) ok ve çizgilerle işaretlenebilmektedir. Resimlerin 

altındaki boşlukta söz, efekt ve müzik için gerekli notlar da görüntülerle birlikte 

sunulabilir (Ilgaz, 1997). 

 
Storyboard’lar animatörleri disipline edip, zamanlarını faydalı harcamalarına 

yardımcı olur. Eğer bir 3D animasyon film projesi üzerinde çok fazla kişinin 

çalıştırılması hedefleniyorsa, storyboard’lar her çalışanın aynı hedefe gitmesi ve 

birlikte hareket edebilmeleri adına oldukça faydalı olacaktır (Rosanno, 2004). Ayrıca 

storyboard çizimleri animatörün, karakterlerin animasyonuyla baş edebilmesine 

faydalı olacak ve animatörün karaktere bakışını gelişecektir (Taylor, 1999). 

 
  Storyboard’ların iletişim dilini kurması, çizimlerindeki sanatsal kaliteden 

daha önemli ve önceliklidir. İletişim dilini kurabilen bir storyboard’daki çizimler 

basit çizgilerle ifade edilseler de yeterli olur (Rosanno, 2004). 3D filmlerde 

storyboard çalışmalarını storyboard sanatçısı yapar. Storyboard sanatçısı, storyboard 

departmanıyla birlikte çalışır. Hikâyeyi grafik olarak yorumlamak için gerekli 

eskizleri çizer.  

 

2.5.5. SESLERİN KAYDEDİLMESİ AŞAMASI 

 
Filmdeki tüm karakterler usta ses sanatçıları tarafında seslendirilir. Kayıtları 

alınan sesler daha sonra film üzerine bindirilir (Culhane, 1990) . 

  

3D Animasyon filmlerde ses, kendi kategorisinde oldukça önemlidir. Proje 

başlangıcında doğru bir ses konsepti belirlenmişse animasyon iyi işler. Bununla 

birlikte ses, hareketin, zamanlamanın ve duyguların ifade edilmesinde belirleyici 

olabilir. Bu yüzden 3D animasyon film projelerinin başlangıçlarında ses kayıtlarının 

alınmasına önem vermek gerekir (Williams, 2001). İlk önce scratch voice (eskiz 

sesler) olarak ifade edilen geçici sesler, ses sanatçıları tarafından storyboard 

reel’lerinde kullanılmak üzere kaydedilir. Daha sonra diyaloglar geliştikçe, 

profesyonel sanatçılar, karakter seslerini senaryodan okuyarak kaydederler. Aktörler 
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sesleri farklı tarzlarda kaydederler ve en iyi sesler seçilip animasyonlarda 

kullanılmak üzere ayrılır (Williams, 2001). 

Bir çizgi filmin seslendirilmesi ayrı bir yetenek ister. Çizgi film seslendiren 

sanatçılar, kimi zaman filmin konusuna ve akışına göre abartılı konuşurlar. Hedef 

kitlenin hoşlanacağı bir tarzın yakalanması gerekmektedir. Çizgi filmde konuşan 

sanatçılar, rol gereği normal konuşmalarının dışına çıkarken, aynı zamanda 

konuştukları tipin duygularını sesle anlatmaktadırlar.  

 
Bu sesler kahramanın yorgunluğunu, korkusunu, hayretini, sevincini, 

kızgınlığını, özlemini anlatmak için kullanılır (Aksoy, 2006).  

 

2.5.6. REEL’LERİN HAZIRLAMASI AŞAMASI 

 
Reel, storyboard’u seslere göre düzenlemeye yarayan bir kayıttır. Düzenlenen 

reel’ler animasyonda timing kelimesi ile ifade edilen zamanlamaların 

belirlenebilmesi için kullanılır (Culhane, 1990). Reel, sesli storyboard olarak da 

tanımlanabilir. 

 
Zamanlama (timing) kavramı, animasyonun harekete anlamını veren 

parçasıdır. Fikirlerin okunabilirliği temelde iki faktöre bağlıdır. Bunlardan biri, iyi 

sahneleme ve planlama, diğeri iyi zamanlamadır. İyi sahnelemede aksiyonlar en açık 

ve etkileyici bir yol bulunup sunulmalıdır. Zamanlamada ise, sergilenen aksiyon için 

öngörülen süre olması gerektiğinden az ya da çok olursa bu hemen izleyicinin 

dikkatini çeker ve başarısızlık olarak algılanır. 

 
Bu yüzden 3D animasyon filmlerde zamanla oldukça önemli bir unsurdur 

(Whitaker ve Halas, 2002). Zamanlama için özel hazırlanmış çizelgelerin uygun 

yerlerine, görüntü parçaları, animasyonun üzerine oturtulacağı müzik ve diyaloglar, 

zaman cinsinden ilâve edilir, işlenir. Böylelikle reel’ler tamamlanmış olur (Whitaker 

ve Halas, 2002).  

 

2.5.7. KONSEPT TASARIMI AŞAMASI 

 
Konsept tasarımı, illüstrasyonun bir formudur. Bir tasarım veya fikrin, son 

ürün haline getirilmesinden önce filmlerde, video oyunlarında veya çizgi romanlarda 
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kullanılmak üzere görsel bir sunum halinde ifade edilmesi olarak tanımlanabilir 

(Maestri, 2006).  Konseptlerle çalışmak sanatçılar için oldukça verimli bir seçimdir. 

 
1930’lardan bu yana geleneksel animasyon endüstrisinde kullanılmakta ve 

animasyon filmlerinin görüntü, duygu, tasarım, renk gibi özelliklerini illüstre eden 

çizim veya boyama imajlarını ifade etmektedir (Maestri, 2006). 

 
3D animasyon filmlerde konsept tasarım, bazen projenin tüm diğer 

bileşenlerinden önce gelir. Bu aşamada filmin tarzı belirlenir, filmle ilgili olarak çok 

genel tasarım kararları alınır. Bu aşamada ortaya çıkan tasarımlar ve alınan kararlar 

daha sonraki bölümlerde karakterlerin ve çevre öğelerin tasarımı, kaplamalarının 

niteliği gibi konularda şablon olarak kullanılır (Maestri, 2006). 

 
Her sanatçının konsept tasarıma kendine özgü bir yaklaşım yöntemi vardır. 

Bazı sanatçılar eskizlerle, bazıları heykellerle ve bazıları da doğrudan bilgisayarla 

tasarlamayı tercih eder. Her metodun avantajları vardır, fakat her durumda 

sonuçlandırılan ürünün yani tasarımın üç boyutlu ortama aktarılacağı 

unutulmamalıdır (Maestri, 2006).  

 

2.5.8. KARAKTER TASARIMI AŞAMASI 

 
George Maestri, tasarımın her zaman bir ilham ile başladığını söyler. 

Karakterlerin, gelen ilhamlar doğrultusunda ilk eskizleri çizilir. Daha sonra ortaya 

çıkan fikirler genel konsept süzgecinden geçirilir ve ilk tasarımlar ortaya çıkmaya 

başlar. Bu ilk tasarımlar, karakterin tipik olarak detaylarını tanımlayan çizimler veya 

heykellerden oluşur (Maestri, 2006). 

 
Hikâye ve senaryoda tanımlanan karakterler, çizerler tarafından belli bir 

konsept dahilinde duruma göre stilize edilerek çizilirler. Çoğunlukla kâğıt üstünde 

tanımlanan karakterleri tek seferde çizebilmek mümkün olmaz. Çizerler filmin 

geneline uygun karakterleri tasarlayıp uygun konsepti yakalamak için onlarca çizim 

yaparlar. Proje ekibi tarafından kabul edilen karakterler üzerinde detay çalışmaları 

yapılır (Elbise, renkler, aksesuarlar vb.) (Maestri, 2006). 

 
Karakterler kendilerine özgü özellikleriyle tanımlanmış, iyi oranlanmış ve 

göze sevimli görünen tiplemelerde olmalıdırlar. Film içindeki, kötü karakterler dahi 
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bu kurala uymalıdır. İzleyenlerin filme olan konsantrasyonları, karakterin kalitesi ile 

de ilgilidir. Karakter tasarımında çoğunlukla, sanatçıların zihinlerinde oluşturdukları 

karakterleri hikâyeye bağlı kalmadan basitçe tasarladıkları görülür. Çünkü iyi bir 

karakter, hikâyelerin tümüne de ilham kaynağı olabilir. 

 
Ancak önceden kesinleştirilmiş bir senaryo ile çalışıldığı durumlar da vardır. 

Bu durumda, formun fonksiyonu izleyeceğinden dolayı, karakterin hikâye 

içerisindeki fonksiyonlarını anlamak, hangi formu alması gerektiği hakkında karar 

verilmesine yardımcı olacaktır. Karakterlerin ayrıt edici özelliklerinin kâğıda 

dökülmesi gerekir. Karakterlerin yaşı, boyutları, hikâye için diğer karakterlerle 

kuracakları ilişki gibi faktörler son tasarımlarda etkin rol oynayacaktır (Maestri, 

2006). 

 
3D animasyon filmlerde karakterler insan, hayvan, insan biçimli oyuncak 

veya araçlar, sebzeler, mineraller, ruhani varlıklar veya uzaylılar ya da tüm standart 

oluşumlara karşı koyan tiplemeler olabilir. Bu karakterler temel olarak, realistik, 

stilize, idealize, abartılı, karikatürize, soyut veya sembolik başlıkları altında 

toplanabilir (Cantor, Valencia, 2004). 

 
Tasarlanan tiplemeler doğada örneği görülmedik canlılar gibi görünse de 

aslında örneklerden elde edilmişlerdir. Hedef kitle olan seyirci topluluğu ile 

anlaşmanın yolu, onların da gözlemiş olduğundan emin olunan davranışları, 

karakterlere yansıtabilmektir (Dedeal, 1999). 

  
Figürlerin oranları çok çeşitli olabilir, fakat abartılı olarak aktarmaları da 

mümkündür. Çizgi karakterler için standart baş-vücut oranı 2,5:1 olarak 

tanımlanmaktadır. Bu oran bir şablon olarak kabul edilip konsept sanatçıları 

tarafından yorumlanabilir. Karakterlerin konseptleri, hareket kapasiteleri ve 

mizaçlarına göre de belirlenebilir. 

 

Filme başlarken karakterlerin neye benzeyecekleri hakkında az çok fikir 

sahibi olunabilir ancak bu ilk belirlemeler storyboard’lar hazırlanırken şablon olarak 

tutulup asıl tasarıma eksiz olarak kullanılırlar. 3D animasyon film içerisindeki 

karakterlerin, konsept tasarımcılar tarafından vücut proporsyonlarının belirlemesinin 

yanı sıra farklı pozisyonlardaki görünüşleri de çizilmeli; kesinleşmiş detayları, el 
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şekilleri ve tavırları, göz ve gözkapağı hareketleri, ağız şekilleri, yani 

standartlaştırılması istenilen her şey belli edilmelidir. Bununla birlikte karakterlerin 

renk modelleri ayrıca çıkartılır (Taylor, 1999).  

 

2.5.9. SAHNE TASARIM AŞAMASI 

 
Bu aşamada, bir önceki bölümde oluşturulan 3D karakterlerin vücut oranları 

ve önceden belirlenmiş genel konsept temel alınarak 3D sahneler tasarlanır. Sahne 

tasarımını; “bir animasyon filmin bütünün her bir durumunu ifade eden sahnelerin 

tümünü ele alarak istisnasız tüm detayları ile oluşturma aşaması” şeklinde 

tanımlanmak mümkündür (Aksoy, 2002). 

 
Animasyon filmlerde yaşayan karakterlerin boyutlarına, şekil, renk ve 

karakter özelliklerine göre film içerisindeki mimari mekânlar ve öğeler 

boyutlandırılır, renklendirilir, daha geniş bir ifade ile tasarlanır. 

 
3D animasyon filmlerde senaryo ve storyboard’a uygun olarak karakter ve 

mekânların tasarlanması, sahnelerin görsel yapısının belirlenmesi gerekir. Yüzeylerin 

ne şekilde olacağıyla ilgili çalışmalar geleneksel canlandırmadan çok farklı değildir 

(Dedeal, 1999). 

 
Naci Dedeal; geleneksel canlandırmayı konu alan “Çizgi Canlandırma” isimli 

kitabında sahne ve mekân tasarımı aşamasında dikkat edilecek noktalardan bazılarını 

söyle özetlemiştir:  

 

• Arka planlar, üzerindeki sabit objeler veya detaylarla zaman konusunda 

gerekli olan önyargıyı oluştururlar. Bu nedenle tarihi önem taşıyan detayların 

işlenmesine dikkat edilmelidir. 

• Mekânlar, objeler ile ölçekli olarak boyutlandırılmalı, birbirleri arasında renk 

ve doku uyumları sağlanmalıdır. 

• Arka planlar izleyici üzerinde görsel bir hâkimiyet kurmayı sağlar. Bu 

hâkimiyetin sağlanması için arka plan ve obje boyutları kullanılır. Boyutların 

algılanabilmesi ve canlandırmadaki abartıların amaca ulaşabilmesi için arka 

planlarda boyutları ile tanınan objeler tasarlanmalıdır. Böylece perspektif 

güçlenmiş olacaktır. 
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• Mekân üzerinde karakterin hareket edebileceği boşluklar tasarlanmalıdır. 

Arka planların objeye hareket imkânı sağlaması gerekmektedir. Bu hareket 

yatayda veya dikeyde olabilir. Fakat asıl etkisini perspektifle verir. 

• Arka planlar taşıdıkları objelerle orantılı boyutlandırılmalıdır. Özellikle 

tanıdık mekânlarda hareketli objeler kullanıldığında antropometrik sorunlarla 

karşılaşmamak için boyutlarda abartma yapılmamalıdır. 

• Arka plan objeleri de zaman zaman canlandırmanın bir unsuru olarak 

harekete katılabilir. Hatta bazı planlarda detaylandırılarak tek başına harekete 

hâkim olabilir. (Kapı açılması, pencere çarpması, cam kırılması, ağaçlarda 

yaprak hareketleri) Yapılacak şey, çizim planlaması aşamasında, belirlenen 

arka plan canlandırmalarını saptamak ve istenilen doğrultuda detaylandırmak 

olacaktır (Dedeal, 1999).  

 

Set dekoratörleri, filmlerdeki sahneleri oluşturan kişilerdir. Sanat departmanı 

tarafından kendilerine verilen model kütüphanelerini kullanırlar. Kameranın nereye 

yönlendirileceğini ve sekans içinde nasıl hareket edeceğinin hesaplarlar. Kameranın 

taradığı alanları dekore ederler. Eğer bir bölge sadece tek bir çekimde görünecekse, 

kamera konisini takip edip, sahne içinde yer alması gereken elemanları görünecek 

alana yerleştirirler (Birn, 2006).  

 

2.5.10. MODELLEME AŞAMASI 

 
Karakter ve sahne tasarımı aşamalarında ortaya çıkartılmış olan modeller, 

sahneler ve yardımcı öğeler, önceden belirlenmiş olan, filmin genel görünümüne, 

yani konseptine uygun olarak bu aşamada modellenmeye başlar. 

  

Elde çizilmiş karakterlerin, mekânların ve taşıtların bilgisayar ortamında üç 

boyutlu olarak oluşturulmasına modelleme denilir. Modelleme, “sahnedeki şekilleri 

ve formları üretme, oluşturma süreci” (Wavefront, 2002) olarak da tanımlanabilir. 

Modellemeyi dijital ortamda heykel yapımına benzeten Flushed Away 

(Dreamworks, 2006)’in modelleme süpervizörü Matt Paulson modellemeyi, tüm 

karakterlerin, sahne donatılarının ve çevrenin geometrik formatta oluşturulması 

şeklinde tanımlamaktadır (Flushed Away, Prodüksiyon Notları). Bir animasyon film 

üretiminde, 3D modelleri yerleştirmek ve yaşatmak için kompleks bir 3D dünya 
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lazımdır. Modelcilerin dekorasyon modellerini, ağaçları, bitkileri ve filmde 

görünecek diğer objeleri ürettikten sonraki işi, bu modelleri çoğaltıp setleri dekore 

etmektir (Birn, 2006).  

 
Meet The Robinson’s Filmde dördü erkek, ikisi kız olmak üzere sadece altı 

tane temel arka plan çocuğu vardır. Ancak farklı kıyafetler ve saç stilleri kullanmak 

suretiyle bu altı çocuktan 50 farklı karakter üretilmiştir. Bunlar arasında iki tane 

basketbol takımı vardı (Meet The Robinsons, Prodüksiyon Notları). 

 
Şirketlerin modelleme departmanları, sanat departmanlarından aldıkları -

Pixar’ın model paketleri olarak ifade ettiği- bilgilendirici çizimleri ve karakter stilleri 

doğrultusunda, sahneler ve yardımcı unsurları modeller. Bunu yaparken, karakteri ya 

da diğer parçalardan birini bilgisayar ortamında 3D olarak modelleyebileceği gibi, el 

ile heykelini de yapabilir. Yapılan bu heykeller daha sonra 3D tarayıcılarla bilgisayar 

ortamına modellenmiş olarak aktarılır. Shrek filmindeki (DreamWorks, 2007) 

karakterlerin modellenmesi bu sürece örnek olarak gösterilebilir.  

 
3D sanatçılar, yazılımlardaki yüzlerce geometrik biçimlerden biri ya da bir 

grubuyla objelerin yüzeylerini oluşturur (Wavefront, 2002). Yazılımların modelleme 

araçları kullanılarak karakterler, sadece biçim olarak değil, aynı zamanda hareket 

özellikleri (örnseğin, kolların dirseklerden bükülmesi, arabaların tekerleklerinin 

dönmesi gibi) ile de bilgisayar ortamında oluşturulur. 

 
Modellemesi başlanan cisimler üzerine eklenen kontrol noktaları hareket 

ettirilerek 3D objeler şekillendirilir (Wavefront, 2002). Obje olarak tasarlanan iç 

veya dış mekânlar, bilgi olarak saklandığı için bilgisayarın ve kullanılan 

programların tüm efektleri ve kolaylıklarından yararlanma şansı doğar. Özellikle 

malzeme özelliklerinin doğru yakalanması ve diğer objelerle uyumu çok daha 

kolaylaşacaktır (Dedeal, 1999).  

 

2.5.11.  DOKU KAPLAMA (SAHNE KAPLANMASI) AŞAMASI 

 
Modelleme departmanında üretilen modeller sahnedeki kullanım yerlerine ve 

önceden tanımlanan stillerine göre kaplama departmanında kaplanır. Bilgisayarla 

üretilen görüntüler gerçek dünyadakilerle karşılaştırıldığında çok basit görünürler 



55 
 

(dokusuz, lekesiz, kırışıksız). Gerçeklik ise karmaşıklık ya da en azından karmaşıklık 

görünümü ister. Çünkü gerçek dünyadaki çoğu nesne büyük miktarda görsel ayrıntı 

ve karmaşıklık içerir. Geometrik karmaşıklığı arttırmadan gerçek dünyadaki görsel 

zenginliği elde etmek için doku kaplama yöntemi kullanılır (Köküer, 1998). 

 
Kaplama öğesini, “bir dokunun tekrar etmesinden veya bir maddenin 

bileşenlerinin düzgün ve sıralı bir şekilde birleştirilmesinden oluşan materyal” 

(Demers, 2002) ya da “bir objenin yüzeyinde görülen bütün renk ve desen bilgileri” 

(Tüker, 2007) olarak tanımlamak mümkündür. 

 
Bilindiği üzere geometri, bir objenin şeklini tanımlar, yani formu ile direk 

ilgilidir. Objelerin materyalleri yani üzerindeki kaplamaları ise renderlandığı zaman 

nasıl görüneceğiyle ilgilidir. Gerçek dünyada ışık, bir objenin üzerine vurduğu 

zaman yüzey niteliğine göre tepkir. Bazı ışınlar emilir, bazısı yansır. Parlak bir obje, 

ışığı direk yansıtırken, mat bir obje ışığı dağıtır, emer. 3D animasyon programlarında 

gerçek hayattaki ışık ve kaplama malzemesinin vereceği bu gibi tepkiler simüle 

edilir. (Wavefront, 2002) Kaplama maddeleri ve teknikleri, objelerin 3D sahnelerde 

nasıl gösterilmek istendiğine göre çeşitlendirilir. 

 
Kaplamaların düzenli bir şekilde modellere giydirilebilmesi için modeller 

üzerine genel olarak UV Map olarak isimlendirilen ve 3D programlardaki UV 

editörleri tarafından düzenlenebilen koordinat sisteminin atanması gerekmektedir. 

Bir UV koordinatı, modelin üzerindeki noktalar (vertex) ile doğrudan ilgilidir. Fakat 

UV bilgileri 2D koordinat sistemi üzerinden temellendirilmiştir. 

  
Kaplama imajları 2D olduğundan modelin iç astarı niteliğindeki UV 

koordinat sistemi de 2D olarak açılmak zorundadır. Böylece kaplama üzerindeki renk 

bilgilerinin, modelin hangi noktasına geleceği bilgisayara tanımlanmış olur 

(Wavefront, 2002). Kaplama, filmin geneline hakim olan konsept ile çok yakından 

ilgilidir. Bu sebepten dolayı, kaplama sanatçıları yönetmen ile yakın temas çalışırlar. 

Böylelikle sahnelerin bütününde bir stil birliğine gidilmiş olur. 

 
Gerçekçi görüntüler oluşturmak için renk, parlaklık, yansıtıcılık, 

transparanlık, ve yüzey detayları gibi materyal (kaplama) nitelikleri önceden 

kurgulanmalıdır. Kaplanacak yüzey üzerine, 3D programların hazır prosedürel 
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kaplamaları atanabildiği gibi, program dışından hazır bitmap imajlar da eklenebilir. 

Ayrıca, realistik görünümlü yüzeyler, iyi tasarlanmış kaplamalar ve kaplanacak obje 

geometrisinin kombinasyonu ile de elde edilebilir (Wavefront, 2002). 

 
Bunlarla birlikte yüzeyler üzerinde izlenmesi hedeflenen bir takım kabarıklık 

ya da çukurluklar, displacement map ve bump map denilen haritaların yüzeyler 

üzerine atanmasıyla elde edilir. Bilgisayar, yüzeyler üzerinde istenen pürüzlülüğü bu 

haritalardaki gri tonlamaya göre algılar. Sahnelerdeki karakterler ve mimari öğelerin 

yansıma, renk, gölge gibi yüzey özellikleriyle ilgili bileşenler çoğu zaman ayrı 

çalışmalarla kaplama departmanı tarafından oluşturulur ve farklı zamanlarda 

renderlanır. Elde edilen görüntüler kompozitleme aşamasında birleştirilir. Sahne 

içerisine eklenen modellerin kaplama kararları yine sahne içine eklenen sanal 

kameraya olan konumlarına göre alınmalıdır. Modelin sahnedeki görünürlüğüne göre 

kaplamaların detaylandırılması bu kararlardan biridir (Tüker, 2007).  

 

2.5.12.  DONATIM (RİGGİNG) AŞAMASI 

 
Üç boyutlu animasyon filmlerdeki aktörler 3D karakterlerdir. 3D 

karakterlerin hareketleri, içlerine yerleştirilen kontrol objelerine bağlıdır (Wavefront, 

2002). Donanım aşamasında, karakterlerin hareket organizasyonunu desteklemek 

için bir seri bağlantı noktaları kullanılarak iskelet zincirleri kurulur. (Şenyapılı, 2002) 

Karakterlerin içlerine yerleştirilen ve hareketlerini tanımlayan bu yardımcı öğelere 

iskelet, bu işleme de rigging yani donatım denmektedir (Wavefront, 2002). 

 
George Averakis’in Kemik olarak isimlendirdiği bu yapının, birbirleri ile 

hiyerarşik bir birlikteliği vardır. Animatörün karakterin modeline yaptıracağı 

hareketler, iskeletindeki kontrol objelerine ve bu hiyerarşik duruma bağlıdır 

(Averakis, 2004). Karakterlerin hareketi, üzerlerindeki çizgilerle ifade edilen kontrol 

öğeleriyle sağlanmaktadır. 

 

Karakterin donatılmasındaki ilk adım, karakterin hangi parçalarının hareketli 

olacağına karar verilmesidir. Daha sonra rigg’leme işlemi karakterlerin hareket eden 

kısımlarının belirlenmiş bölümleri üzerine yapılır (Averakis, 2004). Örneğin, bir 

canavar karakterinin sırtındaki dikenlerin hareketli olup olmamasına göre içlerine 

döşenecek iskelet sisteminin durumu da değişecektir. 
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3D animasyonda karakterlerin esnek hareket etmeleri oldukça önemlidir. Bu 

sebepten dolayı karakterler hareket esnekliğine sahip donanım elemanları yani iskelet 

sistemiyle donatılmalıdırlar (Şenyapılı, 2002). Kimi zaman bu esnekliği sağlamak 

için kontrol öğelerinin oldukça fazla sayıda kullanılması gerekir. Örneğin, Meet The 

Robinson, 3D animasyon filmindeki Carl adlı robotta, animatörler tarafından tek tek 

yönetilebilen 613 kontrol öğesi kullanılmıştır (Meet The Robinsons, Prodüksiyon 

Notları).  

 

2.5.13. POZLARIN YERLEŞTİRİLMESİ AŞAMASI 

 
Bu aşamada, sahneler içerisine storyboard aşamasında tanımlandığı şekliyle 

mekânlar, karakterler, taşıtlar, kamera ve ışıklar yerleştirilir. Karakterler ve setler 3D 

sahnelerdeki sanal kameralar önünde, pozları ve işlenmek istenen duyguları 

yakalamak üzere koreogre edilir. Neticede ortaya çıkan çeşitli varyasyonlardan 

anlatım zenginliği en fazla olanlar seçilir. Böylece sahne animasyona hazır hale 

gelmiştir.  

 

2.5.14.  ANİMASYON AŞAMASI 

 
Animasyon, “sabit figürlerin bir araya getirilip arka arkaya dizilmesi ve 

hareketin illüzyonunu oluşturmak için hızlıca gösterilmesidir” (Watkins, 2001). Bir 

önceki aşamada pozları yerleştirilmiş olan sahneler, içerisinde rolü olan karakterlerin 

ve diğer hareketli objelerin animasyonu için animasyon departmanına alınır. 

  
Hareket etmesi gereken her objeye nasıl hareket edeceği bu aşamada 

tanımlanır. Bu işlem tamamen bilgisayar ortamında yapılır. Bir saniyelik bir 

animasyon ortalama 25 kare içerir ve bir animatörün bir günde yaptığı animasyon 

bazen bir saniyenin bile altında olabilir (Watkins, 2001). 

 

3D animasyon film üretiminde geleneksel animasyonda olduğu gibi pozlar ne 

çizilir ne de boyanır. Çünkü modeller, sahneler, çevre ve sesler, animatör için 

hazırdır. Animatörler, animasyon programlarını kullanılarak karakter hareketleri ve 

yüz ifadelerini her sahne için koreogre ederler. Bunu yaparken anahtar pozları 

tanımlamak için bilgisayar kontrolleri kullanılır. Bilgisayar ara kareleri animatörün 
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yeterli gördüğü oranda doldurur (Watkins, 2001). Keyframing yani anahtar kare 

oluşturma (keyleme) 3D animasyon film üretiminde en faydalı yöntemdir. Bu teknik, 

bir veya daha çok objenin belli bir andaki değişken değerlerini zaman çizgisi 

üzerindeki istenen noktalara kaydetmeyi içerir (Wavefront, 2002). 

 
Animasyonda, dördüncü boyut olan zaman kavramı devreye girer (Köküer, 

1998). Ve kareler, zamanın boyutunu belirler. Eğer bir obje belirli bir zaman 

aralığında hareket ettirilmek isteniyorsa, bu objeye ilk karede bir başlangıç noktası 

ve son karede bir bitiş noktası tanımlamak gerekmektedir. Bilgisayar, hareketin 

başlangıç ve bitiş anını böylelikle algılar ve aradaki kareleri kontrollü bir şekilde 

doldurur. Ancak bilgisayarın yaptığı doldurma işlemi genelde başarısız olur. 

 
Gerçek dünyayı simüle edebilmede, programlar içerisindeki f-curve, 

envelope, time spline gibi özellikler kullanılır ve böylelikle karakterlerin hareketleri 

üzerinde ince ve hassas ayarlar (fine tune) yapılabilir. Böylelikle bilgisayar 

tarafından doldurulan ara kareler düzenlenmiş olur (Averakis, 2004). 

 
3D sahnelerde objelere hareket verilip kaydedilebildiği gibi, sahnelere 

yerleştirilen kameralara da hareket verme imkânı vardır. Kameralara hareket vermek 

animasyona duyu kazandırmada ve sinematik kaliteyi arttırmada beğenilen bir 

yöntemdir. Track’ler ve dolly’ler gibi geleneksel kamera hareketlerini kullanarak 

karaktere odaklanılabilir, sahnenin 3D niteliği arttırılabilir veya objelerin etrafında 

uçulabilir. 3D sahnelerde kameralar ve odak noktaları ayrı ayrı objeler olarak 

değerlendirilir ve kontrol noktaları ayrı ayrıdır. Kameralara kontrol noktaları 

yardımıyla animasyon verilebilir. Ayrıca kameraların bu kontrol noktaları, sahneler 

içerisinde çizilmiş path’ler (yol) üzerine atanarak, hareketleri kaydedilebilir 

(Averakis, 2004). 

 

Animasyonda key’ler yerleştirmeye alternatif bir yöntem de motion capture 

yani hareket yakalama sistemidir. Bu sistem, gerçek hayatı karakter üzerinde simüle 

edebilmek için kullanılır. Hareket yakalama yöntemi genel olarak, bir aktörün 

üzerine asılı, eklem noktalarını ve rotasyonlarını algılayıcı noktaların kaydını içerir. 

Görüntülerin sonradan birleştirildiği non-linear animasyonlarda daha iyi çalışır 

(Wavefront, 2002). The Polar Express ve The Monster House bu yöntemle yapılan 

3D animasyon filmlere örnek gösterilebilir. 
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2.5.15.  IŞIKLANDIRMA AŞAMASI 

 
Görme algısı ışıkla olur. Newton’un bulgusuna göre, beyaz ışık tüm renklerin 

bileşiminden oluşur. Objeler kendi içlerinde renk bilgilerini taşımazlar. Daha 

doğrusu, objeler belirli renkleri yansıtır ve emerler. Bu kurala göre cisimlerin 

yansıttığı ışınların göze ulaşmasıyla renkler görülür, algılanır (Gallardo, 2001). 

 
3D animasyon film üretiminin en önemli kısımlarından birini oluşturan 

ışıklandırma bölümünde dijital ışıklandırma teknolojileri kullanılarak sahneler 

aydınlatılır. Sanat departmanında oluşturulan renk kodları uyarınca ışığa istenen 

duygusal hal verilir. Çeşitli ışıklandırma teknikleri kullanılarak aydınlatılmak 

istenilen sahne, senaryoda belirlenen atmosferi yansıtabilecek ve hisleri uyaracak 

şekilde aydınlatılır (Watkins, 2001). 

 
3D Sahnenin gerilimli mi, yoksa eğlenceli mi bir ortam oluşturulacağı, 

fotoğraf geçekliğinde mi, yoksa tamamen hayal ürünü, masalsı bir atmosferi mi 

yansıtacağı ışığın kullanımı ile belirlenebilir (Tüker, 2007). Örneğin Monsters Inc. 

filminde Sullivan karakteri tehlikeli bir mekâna gitmektedir. Mekânda karşılaşacağı 

bu tehlike, kasvetli bir ışıklandırma ile desteklenmiştir. Bu sahnedeki ışıklandırma 

incelenecek olursa, tehlikeyi hissettirecek şekilde sahneye kasvet kattığı 

görülmektedir. Işıklandırma departmanın hedefi sahneleri etkileyici göstermektir. 

Işıklandırmanın teknik yönetmenleri şirketlerinin kullandığı teknolojik imkânları, 

programları ve sanatsal duyularını bu bölümde birleştirirler (Watkins, 2001). 

 
The Incredibles, (Pixar, 2005) 3D animasyon filminin ışık tasarımcısı Janet 

Lucrov’a göre ışıklandırmanın bir amacı da görsel olarak renk, kontrast ve kalite gibi 

unsurlar arasındaki iletişimi kurmaktır. Hikâyenin vurguladığı bir noktanın veya bir 

sahnenin, karakterin ruh halini anlatmak için ışıklandırma yapılabilir. Örneğin The 

Incredibles filminde Syndrome karakteri ve çevresi için özel bir ışıklandırma 

yaklaşımı takip edilmiştir ve bu yaklaşım filmin tümüne uyarlanmamıştır.  

 
Özellikle sadece Syndrome’un bulunduğu sahnelerde bu ışıklandırma uyumlu 

olmuştur. Bob’un kontrol odasında yakalandığı ve Helen’in üsse sızmaya çalıştığı 

sahnelerde yine bu tür özel ışıklandırmalar yapılmıştır. Böylece çevrenin daha 

yabancı ve soğuk görünmesi sağlanmıştır (Allison, 2001).  
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Ortama doğru katkıda bulunabilmesi için ışık kaynaklarının doğru seçilip 

uygun noktalara yerleştirilmesi gerekir. Çünkü ışık olmadan, objeye kaplanan 

malzeme ve dokunun özelliklerini göstermek mümkün değildir. Bu yüzden önemi 

diğer efektlerden daha fazladır (Dedeal, 1999).  

 
Işığın maddeler üzerinde çok çeşitli davranışları vardır. 3D sahnelerde ışığı 

kullanırken özellik, kanun ve davranışlarını iyi bilmek gerekmektedir. Yansıma 

(reflection), kırılma (refraction), bulaşma (transmission), ışığın köşelerdeki bükümü 

(diffraction), karışma (interfence), yayılma (scattering), difüzyon (diffusion), emilim 

(absorption), polarizasyon (polarisation), kırılımla renklerinin dağılımı (dispertion), 

ışığın izlenebilir temel davranışları arasında sayılabilir. 

 
Bir ışık etkileşiminde bu özelliklerin bir ya da daha çoğu ortaya çıkabilir. Işık 

kullanımında renk bilgisi de oldukça önemlidir. Çünkü yukarıda değinildiği gibi, 

renklerin oluşumu ve insanın renkleri algılaması direkt olarak ışıkla ilgilidir. 3D 

animasyon filmlerin sahnelerinde renklerin ve kaplama materyallerinin özellikleri 

ışık ile ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, renklerin de karakteristik, tanımlayıcı 

özellikleri vardır. Temel olarak, rengin aldığı isim (Hue), doygunluk (Saturation), 

Parlaklık (Brightnes), Değer (Value) gibi özellikler sayılabilir (Gallardo, 2001).  

 
Bilgisayar grafiklerinde, gerçeği taklit eden bir obje, ışıkla etkileşime 

girmelidir. Bu materyal-ışık etkileşimi, ışık ya da aydınlatma modellerinin 

geliştirilmesini gerektirir. Sanal ortama yerleştirilen ışıklar gerçek dünyadaki ışığın 

davranışlarını taklit ederler. Aydınlatmada temel kabul edilen modeller vardır. 

Bunlar temelde, lokal aydınlatma ve global aydınlatma olarak ikiye ayrılır (Gallardo, 

2001). 

 

2.5.16. RENDER AŞAMASI 

 
Görüntüleri kullanarak iletişim kurma eğilimi insanlığın tarihi kadar eskidir 

ve mağara duvarlarındaki boyamalar bunun bir delilidir. Rönesans sanatçıları 

geometrik gerçekliği yakalamak için perspektifi icat etmişlerdir.  

 
Birçok modern sanat hareketi formun evrensel kavramını, ışığın ve boşluğun 

kullanımını orijinal fikirler üretmede yeniden yapılandırmışlardır. Bilgisayar 
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grafikleri ise, yeni bir dönem getirmiş; hareket kabiliyeti yüksek, güçlü teknik 

araçlarla görüntüleri işleyebilmiştir (Raghavachary, 2005). Render işlemi, 3D 

sahnelerdeki geometri, kaplama, ışık, animasyon ve zemin dokuları gibi tüm 

elemanları toparlamak ve tek kare ya da animasyonun seri görüntüleri olarak 

yönetmenin vizyonuna göre birleştirmek anlamına gelir (Wagstaff, 2004). 

 
Bilgisayar ortamındaki modeller, kamera hareketleri ve karakterler, kısaca 

filmi oluşturan tüm bileşenler matematik fonksiyonlar halinde dururlar. Animasyon 

üretimi sırasında ortamdaki modeller, çizgiler halinde çizilirler. Bu çizgiler ışık, 

gölge, hareket, vb. etkilerin hesaplanması ile gerçek resim karelerine dönüştürülür 

(Wavefront, 2002). 

 
Genel içerik olarak render sanatı, “hikâyeyi anlatacak görsel çeşitlilik ve 

belirli bir zamanda tamamlanması gereken karelerin işlenme hızı arasında bir denge 

kurmak” (Wavefront, 2002) şeklinde de tarif edilebilir. Render işlemi çok fazla 

bilgisayar gücü gerektirir. Bazen bir karenin render edilmesi saatlerce sürebilir. Bu 

durumda ortalama 25 kareden oluşan bir saniyelik filmin render edilmesi için bir 

bilgisayarın birkaç gün çalışması gerekebilir (Wavefront, 2002). 

 
Basit modeller çabuk renderlanırken, karmaşık modellerin renderı daha çok 

zaman alabilir. (Wavefront, 2002) Yapımcılar, “Meet the Robinsons” 3D animasyon 

filminin yüzlerce bilgisayarın aynı anda çalıştırılmasıyla gerçekleştirilen render 

işlemleri şayet tek bir bilgisayarda yapılmış olsaydı, o bilgisayarın, 7.000.000 saat 

yani 800 yıl çalıştırılması gerekeceğini söylemektedirler (Meet the Robinsons, 

Prodüksiyon Notları).  

 

 
Şekil-1 Bir halkanın çeşitli tekniklerle render edilmiş hali  

 

Şekil-1’de bir halkanın, kara kalem (a), renkli kalem (b), Suluboya (c), akrilik 

boya (d) teknikleri ile render edilmiş halleri gözükmektedir. Her durumun kendine 
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özgü bir tekniği vardır. Ama her durumda da sonuç aynıdır, yani 3D bir obje, 2D bir 

görüntü olarak temsil edilir. Sanatçıların sahneleri renderlamada, kullanılan 

aygıtların, tasarım, kompozisyon, perspektif, renkler ve değerlerinin seçimiyle vb. 

ilgi olarak çok geniş esneklikleri vardır. Çoğu sanatçı neticede farklı teknikleri 

deneyerek kendi render stilini geliştirir (Raghavachary, 2005).  

 
Modern film stüdyolarında render genelde, 3D animasyon programları ile 

birleşebilen ileri seviye render sistemleri ile yapılır. Mental Image’ın Mental Ray, 

Pixar’ın RenderMan, SplutterFish’in Brazil en bilinenleridir. Bu render motorları, 

yüksek realistik ışık modellerini desteklerler ve “render farm” ismi verilen birçok 

bilgisayarın birleşimiyle oluşturulmuş dev bilgisayar ağlarında çalışırlar 

(Raghavachary, 2005).  

 
Çok genel bir yaklaşımla render, gerçek hayattaki görüntüleri taklit düzeyine 

göre fotorealistik ve non-fotorealistik olarak iki başlık altında incelenebilir. Örneğin, 

“Beowulf” 3D animasyon filminin fotorealistik, “Chicken Little”ın non-fotorealistik 

render teknikleriyle oluşturulmuştur. 

 

2.5.17. EFEKTLER AŞAMASI 

 

Efektler bir animasyona, sahneye olan görsel ilgiyi arttırmak amacıyla 

eklenir. Yağmur, ateş, duman ve diğer doğal efektler geleneksel modelleme 

yöntemleri ile çok zor oluşturulur. Programlardaki efekt araçları, bu gibi sahneleri 

oluşturmak için kullanılır (Wavefront, 2002).  

 

Parçacık efektleri (particles), dinamik etki ve kuvvetleri simüle etmek 

amacıyla yerleştirilen noktacıklardan oluşur. Optik efektler basitçe, parıltı ve sis gibi 

efektleri üretmek amacıyla sahneye eklenen ışık efektleridir. Sahnenin görsel 

kalitesini gelitirmek amacıyla ışığa atmosferik etkiler verir.  

 
Boyama efektleri, 3D sanatçıların fırça darbeleri ile sahneye çeşitli efektleri 

eklemelerine yardımcı olan fırça tabanlı bir paradigma kullanır (Wavefront, 2002). 

3D animasyon filmlerde uygulanan görsel efektlerin haricinde ses ve müzik efektleri 

de vardır ve bu efektler sahneler içerisinde tamamlayıcı rol üstlenmektedir. 

Çevredeki nesnelerin çıkardıkları sesler, nesnelerin görüntüleri kadar insanları 
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etkiler. Hatta nesnelerin içinde bulundukları ortamın sesi, insanlar için sunulmuş 

işitsel bir dünyadır. Bu dünya içinde insan kulağına ulaşan her türlü ses vardır (Kılıç, 

2000). 

 
  Animasyonlarda görselliğin bir tamamlayıcısı olan duyarak algılamak; 

perspektifle yakalanan derinlik, ses ve müziğin de kullanımı ile tam etkiye ulaşır. Ses 

efektleri, müziğin, derinliğin oluşumundaki avantajları ve yönlendirici etkisi filmin 

devamlılığını etkiler (Dedeal, 1999).  

 

2.5.18. KOMPOZİTLEME ( COMPOSITING) AŞAMASI 

 
Kompozitleme (compositing), parçalı olan görüntüleri tek bir görüntüde 

birleştirme sanatıdır. Bu, bir imajı oluşturmak üzere animatöre ya da kompozitöre 

farklı kaynaklardan üretilmiş elemanları toparlama imkanı sağlar (Parent, 2002).  

 
Kompozitleme işlemi animasyon film üretiminde esneklik ve kolaylık sağlar. 

Son görüntüyü oluşturan bileşenler parçalı olarak renderlandığından, 

birleştirilirlerken üzerlerinde sanatsal kararlar alınabilir. Göze hoş gelmeyen, 

konsepte uygun düşmeyen kısımlarda değiştirmeler, yenilemeler yapılabilir. 

Böylelikle kareler tekrar tekrar renderlanmamış, zamandan kazanç sağlanmış olur 

(Birn, 2006). Örneğin; film içerisinde kullanılacak bir duvar öğesi, renk, kabarıklık, 

gölge vb. detaylar içerir. 

 
Bu görsel bileşenlerin her biri ayrı ayrı “pass” olarak isimlendirilen 

kanallarda renderlanır, kompozisyon bölümünde birleştirilir. Ancak üzerine düşen 

gölge ya da parlaması uygun bulunmazsa, kompozisyon programlarının desteği ile 

sadece o kanalın değerleri ufak bir işlem ile değiştirilir, genel görüntüye uygun hale 

getirilir. 

 
Ana modeller üzerinde yansıma, renk, gölge gibi farklı yüzey özellikleri, 

farklı zamanlarda renderlanarak son görüntüde birleştirilmektedir. Kimi zaman sahne 

içerisine sonradan eklenecek ya da çıkartılacak öğeler de olabilir. Böyle durumlarda 

yine kompozisyon bölümünde sahneler ele alınıp, eklenecek olan öğeler 

renderlanmış görüntüler üzerine bindirilebilir, çıkartılacak olan kısımlar ise 

maskelenebilir. 
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2.5.19. SON ÇALIŞMALAR AŞAMASI 

 
Filmin gösterime hazır hale gelmesi için çeşitli yazılım araçları ile 

sıkıştırılması ve göstericilerin formatına dönüştürülmesi gerekir (Wavefront, 2002). 

3D animasyon şirketlerinin Photoscience departmanları, dijital kareleri kaydeder. 

Film dijital projeksiyona hazır hale getirilir (Wavefront, 2002).  Bu işlem sonunda 

film perdede izlenir, yönetmen ve proje ekibi tarafından gerekli görülen son 

değişiklikler yapılır (Wavefront, 2002). 

 

3. BÖLÜM: FİLM JENERİKLERİ 

 
“Filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin adı, yönetmeni, oyuncuları, teknik 

ekibi ve yapımcının isimlerinin yazıldığı bölüme film jeneriği adı verilir.” 

(Wikipedia, 2011). 

Fransızca jenerik (générique) sözü Türkçe'de daha çok sinema alanında 

kullanılmaktadır. Bir filmde emeği geçenlerin adlarını, filmin yapımıyla ilgili 

bilgileri içine alan ve filmin başında (bazen sonunda) sunulan liste anlamında 

kullanılan bu söz yerine “türk dil kurumu, tanıtımlık veya tanıtma yazısı” 

karşılıklarını kullanmaktadır ( http://www.turkcebilgi.com/jenerik/nedir). 

“Jeneriğin kelime karşılıkları şu şekillerde yapılmaktadır; 

• Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazıdır 

• Bir filmde emeği geçen yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.nin adlarını, filmin 

yapımıyla ilgili bilgileri içine alan, filmin başında bazen de sonunda bulunan 

listedir, 

• Bir filmde ya da bir televizyon izlencesinde emeği geçen yapımcı, yönetmen, 

uygulaman, oyuncu, vb. kimselerin adlarını, filmin ve izlencenin 

hazırlanmasıyla ilgili bilgileri kapsayan, başta ya da sonda yer alan 

dizelgedir, 

• Filmin, izlencenin kimliğini açıklayan yazılardır, 

http://www.turkcebilgi.com/jenerik/nedir
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• Filmi gerçekleştiren, emeği geçen kişilerin, oyuncuların, şirketlerin 

belirtildiği ve film hakkında teknik bilgiler veren, filmin etiketini oluşturan 

filmin bir parçasıdır” (http://www.kisafilmtv.net/articles.php?article_id=33). 

Filmin başında ve sonunda iki ayrı jenerik kullanılabilir. Jenerik, filmin başında 

genelde yapımcı firma tanıtım logosu ile başlayarak as oyunculardan itibaren 

yardımcı oyuncuların bazıları ile devam eder. Bu sırada film müziği başlayabilir 

veya efekt sesler kullanılabilir. Bazı sahnelerden parçalar gösterilebilir veya film 

başlayabilir. Bitiş jeneriğinde ise oyuncuların tamamı, figüranlar, teknik ekip, film 

müzikleri, çekildiği yerlerde çalışanlar ayrı ayrı yazılmaktadır. Bitiş jeneriğinde 

filmin çekildiği stüdyolar, yapım yılı gibi bilgiler de verilmektedir. 

Jeneriğin, Amerikan ve İngiliz sinemasındaki karşılığı ise "title"dır. Hollywood 

terminolojisinde açılış jenerikleri için "opening title", kapanış jenerikleri için ise "end 

title" ya da "end credits" sözcükleri kullanılmaktadır. Eğer bitiş yazıları aşağıdan 

yukarı doğru akacak biçimde tasarlanmış ise buna "roll caption" (dönen yazı) da 

denilmektedir. 

Türk sinemasında uzun yıllar gereken önemi göremeyen ve yapım-tasarım 

aşamalarında özen gösterilmeyen film jenerikleri, batı sinemasında öteden beri 

öykünün ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş, hafızalarda iz bırakan pek çok önemli 

filmde jenerikler neredeyse birer sanat eseri düzeyinde ele alınmıştır. Öyle ki ünlü 

çizgi film kahramanı "Pembe Panter" gibi ilk olarak 1960'larda bir jenerik tasarımı 

olarak ortaya çıkıp sonradan bağımsız bir karaktere dönüşen beyazperde figürleri bile 

mevcuttur. 

Bunun yanısıra, “007-James Bond” filmleri, her biri küçük ölçekli birer sinema 

filminin bütçesi kadar harcamayla gerçekleştirilmiş iddialı jenerikleriyle hatırlanan 

yapımlardır. Ayrıca, "Yedi" (Se7en), "Hız Tuzağı" (Speed), "Rezervuar Köpekleri" 

(Reservoir Dogs), "Süpermen" (Superman), "Dokunulmazlar" (The Untouchables), 

"İyi, Kötü, Çirkin" (The Good, the Bad and the Ugly), "Yokedici" (Terminator) ve 

"Yıldız Savaşları" serisi (Star Wars) gibi hem jenerikleriyle hem de onlara eşlik eden 

etkileyici müziklerle sinema tarihinde ayrıcalıklı konumda olan filmler de vardır”. 

Türk sinema sektöründe ise, bilgisayardan film şeridine dijital aktarım 

http://www.kisafilmtv.net/articles.php?article_id=33
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teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, jenerik yapımında özellikle son birkaç yıldan 

beri gözle görülür bir iyileşme yaşanmaktadır. 

3.1. MECRA OLARAK JENERİK  

“Jenerikler izleyiciyi filme hazırlayan önemli tanıtım materyalleridir” 

(Akçiçek,2007). Jeneriklerde kullanılan grafik ve hareketli grafik (motion graphics) 

teknikleri, renkler, koreografi, kompozisyon, efektler, tüm görsel ve işitsel öğeler, 

filmin yapısını ve karakterini özetleyen birer kurumsal kimlik gibidir (Kars,2003). 

Jenerik kavramı yaygın olarak bir sinema tabiri olarak kullanılmaktadır. Bir 

filmin yapımında emek harcayan, çalışan, üretimde bulanan kişi veya kurumların, 

isimlerinin tanıtıldığı listedir ve bu liste genellikle filmin sonunda verilmektedir. 

Ancak gelişen son teknolojiler ve yurtdışından yansıyan film sektörü sayesinde 

filmlerin başlarında da verilmeye başlanmıştır. Kısaca filmin başında veya sonunda, 

kendine özgü bir müzik veya seslerle verilen, yapımda ve yayında emeği geçenlerin, 

isimlerinin sunulduğu liste olarak ifade edilmektedir. Günümüzde sadece sinema 

filmlerinde değil, diğer televizyon programlarında, reklamlarda ve diğer görsel,işitsel 

teknolojilerde jenerik kullanılmaktadır. Film müziklerinin dışında farkedilme 

endişesi taşıyarak oluşturulan jeneriklerde daha dikkat çekici, farklı bir müzik 

seçilmekte ve kullanılmaktadır. Çünkü insanların jenerik akışını fark etmesini 

sağlama amacı güdülmektedir. 

Böylece insanlar, filmin ya da televizyon programının (dizi vs. gibi) bittiğini 

ve isim listesinin aktığının ayrımını yapabilmektedir. Günümüzde gelinen noktada, 

jenerik müzikleri farklı alanlarda da kullanılmaktadır. “Radyolarda ya da 

televizyonlarda her farklı program başlarken, ona uygun jenerik hazırlanmaktadır. 

Örneğin, insanların, haber kuşaklarının başladığını anlayabilmesi için, ona uygun 

jenerik kullanılmaktadır. Program her başladığında kullanılmakta ve insanların bu 

müzik veya seslere alışması sağlanmaktadır. Reklam alanında kullanılan jeneriklerde 

ise, insanların; televizyonlarda, sinemalarda, radyolarda yayınlanan reklamlar ile 

diğer program tanıtımlarını birbirinden ayırt etmesini sağlayan görsel, işitsel 

müziklere, seslere, efektlere v.b. öğelere yer verilir” (Gökçe, 1997). Reklam, 

pazarlama iletişiminin bir öğesidir.  
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Kitle iletişim araçları, sanat, bilim, belgesel, haber v.b. birbirinden farklı pek 

çok konuyu işlemektedir. Bu noktada pazarlama iletişimi adına yapılan programların, 

halk tarafından bilinmesi, bunları öbürleriyle karıştırmaması, bir markanın, bir 

ürünün, bir hizmetin tanıtıldığını, pazarlandığını, yönlendirmeler yaptığını anlaması 

gerekmektedir. “Birbirinden farklı onlarca televizyon kanalı, sinemalar, radyo 

istasyonlarının her biri kendine özgü, reklam kuşaklarını diğerlerinden ayıran jenerik 

müziklerine sahiptir. Örneğin TRT’nin kullandığı jenerik ile diğer özel kanalların 

kullandığı jenerik birbirinden farklı olabilmektedir” (Gökçe, 1997). 

 

Son zamanlarda, hem televizyon kanallarında, hem sinemalarda hem de 

radyolarda birbirinden yaratıcı çalışmalar jenerik olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

televizyon sektörü, bu noktada oldukça başarılı işler yapmaktadır. Çarpıcı jenerik 

müzikleri, farklı sesler kullanılmaktadır. Bu hem insanların reklam kuşağını ayırt 

etmesini sağlamakta hem de dikkatlerini çekmektedir. 

 

3.2. JENERİK TASARIMI 

“Jeneriklerde kullanılan grafik ve hareketli grafik (motion graphics) 

teknikleri, renkler, koreografi, kompoziyon, efektler, tüm görsel ve işitsel öğeler, 

filmin yapısını, karakterini özetleyen birer kurumsal kimlik gibidir” (Cereci, 2001). 

Bir filmdeki açılış sahnesi, ya da jenerik bölümü, filmin üzerinde en çok düşünülen, 

en önemli kısımlarında biridir. Fragmandan ya da diğer tanıtım materyallerinden 

farklı olarak jenerikler, ışıklar söndüğünde izleyicinin ilk görüp izlediği bölümdür. 

Bu birkaç dakikalık kısa klipler, filmin geri kalanından farklı olarak filmi 

hazırlayanların bu filmle yapmak istediklerini, amaçlarını bize özetleyen, 

beklentilerimizi belirleyen bölümlerdir. Grafik tasarımcı Saul Bass bu konuda; “Bir 

jenerik yapmak bir poster yapmak gibidir; konseptin içindeki bir olaya yoğunlaşır ve 

ana mesajı özetlersin” diyerek jeneriği farklı bir açıdan tanımlamıştır. 

50 ve 60'lı yıllarda, “Bass'in öncü niteliğindeki çalışmaları, Maurice Binder'in 

sinema tarihine geçecek kompozisyonları, David DePatie ve Friz Freleng'in daha 

sonra başlı başına bir fenomene dönüşecek olan Pembe Panter karakter ve jeneriği, 

sonrasında Kyle Cooper'la gelişen süreç, özellikle de 90'lı yıllardaki başarılı 

örneklerle film jeneriklerinde bugünkü noktaya gelinmiştir” (Billanti, 1982). 
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Günümüzde jenerik tasarımının temelinde, “globalleşen dünyanın bir sonucu olarak, 

ticari rekabet kaygıları ile birlikte, farklı olmak, seyirciyi yakalamak, etkilemek, 

ilgisini çekip devamında filme yönlendirmek amaçlanır” (Akçiçek,2007). Bu 

amaçlara ulaşılabilmesi için gelişen teknolojinin ürünlerinden fonksiyonel olarak 

yararlanılmaktadır. 

• Grafik ve Animasyon Desteği; 

 

Grafik-animasyon görsel malzemeyi zenginleştirici ve destekleyici olarak 

kullanılmaktadır. Montaj setlerinin büyük çoğunluğunun artık bilgisayar tabanlı 

olması grafik-animasyon malzemenin daha kolay kullanımına imkân sağlamaktadır. 

“Grafik animasyon, program içinde küçük bölümlerde kullanılacağı gibi programın 

tamamında da kullanılabilir.  Örnek olarak, sanal stüdyo tekniği ile üç boyutlu 

grafik-anime bir karakter, bir programın tamamında sunucu olarak kullanılabilir. 

Eğer yönetmen programı için grafik-animasyon ihtiyacı duyarsa önce bir grafik 

animasyon uzmanı ile irtibata geçmelidir. Görüşme sırasında program içeriği, 

görüntü malzemesinin konusu ve ihtiyaçlar hakkında konuşulur. Eğer yönetmenin 

elinde görsel malzeme varsa grafik ve animasyon hazırlayacak görevliye seyrettirilir 

”(Cereci, 2001). 

  

 Animasyonun iki boyutlu mu, yoksa üç boyutlu mu olacağı, hangi programda 

kullanılacağı, animasyon süreleri, grafik-animasyon tarzı ve renk anlayışı gibi 

konularda uzlaşma sağlanır. Program için kullanılacak grafik-anime malzeme 

tamamlandıktan sonra, montaj setine uygun formatta bir materyale aktarılarak 

yönetmene teslim edilir. Yönetmen, kurgu setinde bu malzemeleri görsel malzemeye 

en uygun şekilde kullanır. Grafik ve animasyon görüntüleri zahmetli ve pahalı 

olmasına rağmen çok sık kullanılan unsurlar olmaya başlamıştır. Hemen hemen her 

programda animasyon olmasa da grafik unsuruna rastlamak mümkündür. Özellikle 

yarışma, ekonomi ve haber programlarında çok sık tercih edilmektedir.  

 

Grafik ve animasyonları televizyon kanalının kendi bünyesinde veya bir 

prodüksiyon firmasına sipariş vererek hazırlatmak mümkündür. “Jenerik, programı 

tanıtan, programın kimliği hakkında fikir veren bir bölümdür. İzleyicinin programla 

ilgili bir imaja sahip olmasını, programın en başında jenerik sağlar diyebiliriz. 
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Etkileyici bir başlangıç, programın izlenebilirliğini arttırır. Yönetmen jenerikte hangi 

tür görsel malzemeleri kullanacağına öncelikle karar vermek durumundadır ” (Kars, 

2003). Grafik animasyon mu, gerçek görüntüler mi veya her ikisi birden mi 

kullanılacaktır, bunlara karar verilir. Jenerik görüntüleri gerçek görüntülerden 

oluşuyorsa, ya yeni çekimler yapılır ya da arşivden yararlanılır.  

 

“Kültür programı ise arşivden tiyatro, konser resim sergileri görüntüleri 

seçilir. Hayata dair bir programsa şehir görüntüleri, insan görüntüleri çekilir veya 

arşivde yer alan görüntüler kullanılır. Müzik programı ise sanatçıların görüntüleri, 

kliplerin görüntülerinden yararlanılır. Sunucuların jeneriklerde kullanılması çok sık 

tercih edilen bir yöntemdir. Bazı jeneriklerde program çekimlerinden, yani 

yayınlanmış görüntülerden yararlanılmaktadır. Burada doğal olarak ilk program 

jeneriğinde program görüntüleri elde olmayacağı için, sunucunun başka 

programlardaki görüntüleri veya yeni çekilmiş görüntüleri tercih edilir. Eğer 

sanatçıların katılacağı bir programsa sanatçıların arşiv görüntüleri kullanılabilir. 

Daha sonraki jeneriklerde program çekimlerinden görüntüler de eklenerek 

değişiklikler yapmak mümkündür ” (Kars, 2003). 

 

 Jenerikler bazı durumlarda kamera arkası görüntülerinden yararlanılarak 

hazırlanabilinmektedirler. Bu kamera arkası görüntüleri çekim hataları, kamera 

arkasında yaşanan ilginç görüntüler vs. oluşabilir. Örneğin “Avrupa Yakası” 

dizisinin bitiş jeneriğinde bu yöntem kullanılmıştır. Tüm bu görüntüler çeşitli grafik 

ve dijital efektler de kullanılarak jenerik formatına uygun hâle getirilir.  

 

“Yönetmen görüntü malzemelerini, jeneriğin ritmini ve anlatım dilini 

zihninde tasarladıktan sonra bu fikirlerini kurgu elemanı ile paylaşır. Kurgu elemanı 

da kendi görüşlerini anlattıktan sonra ortak bir montaj planı yapılır. Yönetmen ve 

kurgu elemanı jenerik için gerekli ön hazırlığı yaparlar. Jenerik, etkin bir kurgu 

tekniği ile 20-30 sn. süreli olmalıdır” (Cereci, 2001). Bu nedenle jenerikte 

kullanılacak görüntü malzemesinin özenle seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca jenerik 

genelde bir müzik veya efekt - müzik eşliğinde verilir. Bu nedenle jenerik için 

program kimliğine ve kurgu ritmine uygun bir müzik bulunmalı veya yaptırılmalıdır.  
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Müzik seçimi görüntülerin kurgusunu ve temposunu etkiler. Grafik-

animasyon desteği gerekiyorsa, gerekli grafik materyallerin de hazırlığı yapılmalıdır. 

Bazı jenerikler sadece animasyon görüntüler kullanılarak oluşturulmaktadır. İşte 

bütün bu materyaller, kurgu setinin imkânları, yönetmen ve montajcının yaratıcı 

düşünceleriyle bütünleştirilerek jenerik hâline getirilir. Jeneriğin üzerine programın 

adı da eklenerek kurgusu tamamlanır. Dramalardaki jeneriklerde sanatçıların isimleri 

(roll caption) genelde başrol sırasına göre programın başlangıç jeneriğinde verilir. 

“Yapımcı ve yönetmenin isimleri başlangıç jeneriğinde belirtilir, diğer yapım ekibi 

ve teknik ekibin isimleri son jenerikte verilir. Son jenerikteki teknik ekipte yer alan 

görevlilerin hangi sırayla yazılacağı her televizyon kanalında değişiklik gösterebilir ” 

(Kars, 2003). Bunun için standart bir sıralama yoktur. Jenerikte teknik ekibin başı 

olan teknik yönetmenle başlamak, sonunda da yapım ekibinin başı olan yönetmenle 

bitirmek en çok kullanılan sıralamadır. 

 

Program çalışanlarının isimleri yani roll caption listesi bazen programın son 

1-2 dakikasında görüntüyü yarım ekrana düşürerek, aşağıdan yukarı doğru akıtılarak 

veya bu liste ekranın altında sağdan sola akıtılarak da verilebilir. Sonuç olarak “bitiş 

jenerikleri 4 şekilde kullanılabilir: 

• Program bittikten sonra siyah fon üzerinde tam ekran olarak, 

• Programın son karesi dondurulup ekranın sol veya sağ yarısına sabitlenip 

diğer yarıdan yazılar akıtılarak, 

• Yarı ekranda yapımın kamera, diğer yarı ekranda da roll caption kullanılarak, 

• Programın son 1-2 dakikasına gelindiğinde yazılar görüntünün üzerinden, 

yanından veya altından akıtılarak yapılır ” (Gökçe, 1997). 

 

Örnek bir roll caption listesinde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır: 

Teknik Yönetmen, Kamera Kontrol, Resim Kayıt, Işık Tasarım, Ölçü, Bakım, 

Elektro Teknik, Ana Kumanda, Dekor Tasarım, Kostüm, Grafik, Animasyon, 

Seslendiren, Efekt, Fotoğraf, Aksesuar, Makyaj, Alt Yazı, Stüdyo Şefi, Resim Seçici, 

Sesçi, Ducth Operatörü, Aktüel Kamera, Jimmy Jib, Jenerik Müziği, Kameraman, 

Avid Kurgu, Jenerik, Danışman, Prodüksiyon Amiri, Konuk Koordinatörü, Yapım ve 

Yönetmen Yardımcıları, Yapımcı, Yönetmen. 
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3.3. FİLM JENERİKLERİNİN İŞLEVİ VE FİLME KATKISI 

 

Jenerik tasarımlarının ilk örnekleri sessiz sinema döneminde ortaya çıktı. Basılı 

materyallerin fotoğraflanması ya da kamerayla çekimi yöntemiyle gerçekleştirilen bu 

ilk örneklerde amaç, izleyiciye hikayenin geçtiği zamanı, yeri ve aksiyonu önceden 

duyurmak ve onu hazırlamaktır. Bu ilk örnekler aynı zamanda diyalogları da 

içermektedir. Kısacası tam anlamıyla tipografik bir bilgilendirme ve yönlendirme 

sürecidir. Gelişen teknoloji ve sesli filmlerle beraber süreç, yönetmen ve ekibin 

hiyerarşik olarak tanıtıldığı, filmin isminin lanse edildiği bir sürece dönüşmüştür. 

Jenerikler gittikçe daha çok filmin bir parçası olmaya, filmin hem bedenini hem de 

ruhunu izleyiciye tanıtan sanal bir karaktere dönüşmeye başlamıştır. 

 

Film jeneriği genellikle filmlerde başta ve sonda olmak üzere iki kısımda yer alır. 

Filmlerin açılışında yer alan jeneriklerde genellikle filmin ismi, önemli başrol 

oyuncuları ve önemli prodüksiyon ekibinin isimleri yer alır. Filmin kapanış kısmında 

yer alan jeneriklerde ise film prodüksiyonunda yer alan tüm oyuncular, teknik ekip, 

besteci ve şarkıcılar gibi filmle ilgili tüm çalışanların isimleri yer alır. Sinemanın 

başlangıcından beri açılış ve kapanış jeneriklerinin süreleri dönemsel olarak farklılık 

gösterse de son dönemlerde açılış jeneriği, kapanış jeneriğine göre genellikle daha 

kısadır. 

 

Açılış jenerikleri görüntü olmayan bir arka planda yazıların yer almasından, 

filmin giriş sahnesinin üzerinde yazıların belirmesi gibi çok farklı şekillerde olabilir. 

Film jenerik tasarımına genellikle açılış jeneriklerinde daha ağırlıklı olarak önem 

verilmiştir. İzleyicinin ilk anda karşılaştığı bu yazı ve görüntüler sadece oyuncu ve 

prodüksiyon ekibini sunmak değil tasarımsal olarak izleyiciyi filmin konusuna 

hazırlamak gibi bir işlevi de üstlenmiştir. 

 

Kapanış jenerikleri fazla yazı içerdiğinden genellikle düz bir arka plan üzerinde 

aşağıdan yukarıya kayarak yazılar geçer. Fakat tasarımsal olarak bu alanda giriş 

jeneriği gibi farklı yaklaşımlarla tasarlanmış örnekler de mevcuttur. Film jenerik 

tasarımı, açılış ve kapanış jeneriklerinde yer alan yazı karakterlerinden, bu 

karakterlerin yer alacağı arka plana kadar birçok konuyu içermektedir. 
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Filmin konusu ve türü, tasarımın ağırlıklı belirleyici faktörleri arasında 

olabilmektedir. Ayrıca filmin poster ve tanıtım malzemeleriyle paralel bir çizgide de 

oluşturulabilir. Tasarımsal çözümlemeler, telif hakları ve oyuncu kontratlarına da 

bağlıdır. Yazıların sıralanması, ekranda kalma süreleri ve büyüklükleri buna bir 

örnek olarak gösterilebilir. Film jenerik tasarımının tarihsel gelişimine göz 

atıldığında o dönemin tasarımsal trendlerinin de etkili olduğu görülmektedir. 

Teknolojik gelişmeler ve dijital ortama geçiş, film jenerik tasarımında etkili 

faktörlerden biridir. Deborah Allison film jeneriklerinin genel fonksiyon ve 

karakteristik özelliklerini şöyle sınıflandırmıştır: 

 

1) Jenerik Yazı karakteri – Tipografi 

• Yazının boyutu, sıralaması ve ekranda kalma süresi 

• Filmin ismi 

2) Jenerik Arka plan görüntüsü 

• Sade arka planlar 

• Durağan arka planlar 

• Ana karakter oyuncusunun tanıtıldığı sahneler 

• Kitap Sayfası biçiminde arka planlar 

• Orkestra 

• Animasyon 

• Minimal Hareketli arka planlar 

• Aksiyon sahnelerinden oluşan arka planlar 

3) Jenerik Müziği (Allison, 2001). 

 

Bu sınıflandırmaya göre jenerik yazı karakteri, filmin sadece konusuna değil 

türüne ve dönemsel yapımına da gönderme yapmaktadır. Font seçimi, filmin genel 

atmosferine de gönderme yapabilecek güçlü bir tasarımsal element olarak yer 

almaktadır. Film jenerik tasarımı tarihine bakıldığında, belli fontlar, belli film 

türleriyle özdeşleşmişlerdir. Örneğin el yazısı türünde eski ingiliz stili bir font olan 

Goudy Text, gotik türdendir ve eski avrupa tarihi konulu film jeneriklerinde daha çok 

kullanılmış ve özdeşleşmiştir. Yazı karakterinin film türü ile en çok özdeşleştiği 

durumlardan biri de, western türü filmlerde yer alan Egyptian yazı karakterleridir. 

Playbill gibi fontlar Westernlerde çok kullanılmıştır. “Film jeneriğinde yer alan 
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oyuncu, yapımcı ve teknik ekibin sunum sırası, yazı boyutu ve süresi çoğu kez 

Amerikan Yazarlar Birliği’nin belirlediği standartlarda yazılmaktadır. Bu standart 

1930 yılından beri genel olarak kullanılmaktadır. Her filmde yapımcının oyuncu 

veya teknik ekiple yaptığı kontratlarda bu etkili olmaktadır.”(Allison, 2001) 

 

Yapımcının logosu Hollywood sinemasında stüdyo döneminden itibaren 

günümüze kadar hep öncelikle sunulur. Son dönemde birçok yapımcının ortak 

çalışması, yapımcı logolarının sırayla belirmesine yol açmıştır. Bununla birlikte 

oyuncuların hangi sırada sunulduğu da filmin konusunda yer alan karakterlerin 

önemi ve ekranda görünme süreleriyle paralellik oluşturabilmektedir. Filmin ismi 

tasarımsal olarak güçlü bir element olarak algılanabilir. Filmin ismi, hem filmin 

senaryo ve akışına dair izleyicide merak uyandırır, hem de tasarımsal olarak önemli 

bir öğe olarak jenerikte yer alır.  

 

Allison’un sınıflamasında jenerik arka planları, filmin konusunu ve tarzını en 

etkili şekilde ortaya koyabilecek önemli parçalardan biridir. Jenerikte görselliğin en 

etkili alanı olan arka plan, filmin atmosferi, karakter tanıtımı, ilk sahnenin sunumu 

veya montaj ve efektlerle filmin konusunu özetleyen güçlü grafikler olarak izleyiciyi 

etkileyebilir. Örneğin boş siyah veya tek renk bir arka plan, müziksiz sunulduğunda 

izleyicide çok farklı bir şeylerin gelebileceği hissini güçlendirebilir. Veya sade tek 

bir görüntüden oluşan durağan bir ekran dönemsel bir filmi ve o imajın göndermesi 

olan konuyu izleyiciye film başlamadan anlatabilir. Tek tek oyuncuların sunulduğu, 

sabit fotoğraf ve altında oyuncunun isminin olduğu jenerikler, daha çok oyuncunun 

filmdeki karakterden daha önemli olduğunu vurgulayabilir.  

 

Film jeneriğinin müziği, filmin genel atmosferine dair çok önemli bir rol 

üstlenmektedir. Filmin genelinde müzik, montaj ve konu ile paralel giderken 

genellikle jenerikte ayrışır. Bu durum filmin türü ve duygusunu izleyiciye 

anlatmaktadır. Örneğin “…komedi filmi jeneriğinde genellikle yüksek vuruşlu hızlı 

ve mutlu bir his taşıyan müzikler kullanılmaktadır.”(Allison, 2001). 

 

Film jeneriğinin bu üç önemli unsuru sinema tarihinden günümüze kadar çok 

farklılık gösterse de genel anlamda izleyicide belli bir düşünceye ve atmosfere 

hazırlama gibi önemli fonksiyonları içermektedir. 
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3.3.1. FİLM JENERİKLERİNİN ALGIYA ETKİSİ 

 

Kavram olarak algılamak; duyumları yorumlama, onları anlamlı hale getirme 

süreci olarak ifade edebilir. “Algılar duyumlar üzerine kuruludur; bu durumda 

duyumlar algıya temel oluşturmaktadır. Algılama, sadece duyulara bağlı fizyolojik 

bir süreç değildir. Uyarıcılara bağlı olarak yapılan yorumlar, bunlara verilen önem, 

kişinin eğitim düzeyi ve beklentileri, geçmişte yaşadığı deneyimler ve öğrenme 

süreci burada önemlidir. Algılamanın gerçekleşmesi için kişi genel uyarılmışlık 

halinde ve dikkatini çevreye yöneltmiş olmalıdır. Ancak bu durumda dahi aynı 

uyaranın, farklı kişiler üzerinde farklı algılama şekillerine dönüştüğü 

görülebilmektedir. Bunun nedeni ise kişiler arasındaki görüş ve ilgi alanlarında 

farklılıkların olmasıdır. Bunun yanında algılamanın temelinde kişinin doğuştan 

getirdiği yetenekler ve çevresiyle etkileşim sonucu öğrenilen becerileri yatmaktadır ” 

(Marshall, 1999). 

Algılama sürecini, seçici dikkat ve gruplama oluşturmaktadır. “Seçici dikkat 

sürecinde dış dünyada olup bitenler uyarıcılar aracılığı ile algılanır. Ancak bu 

uyarıcıların özelliklerine göre dikkat çekmesi ve algılanması farklıdır. Uyarıcının 

renkli, hareketli veya ışıklı olması hemen dikkatimizi çeker, örneğin ışıltılı reklam 

panoları, yüksek volümlü müzikler buna örnek gösterebilir. Ayrıca kişinin ilgi alanı 

da algıda seçicilik oluşturmaktadır (aç olan birisinin yemek kokusunu algılaması 

gibi) ” (Karacoşkun, 2008). 

• “Şekil-zemin algısı: Şekil, arka yüzeyi oluşturan zemin içinde bir anlam 

kazanır. (Tiyatro oyunlarında oyuncular ve konu şekili, dekor ise zemini 

oluşturur). 

• Tamamlama algısı: Burada duyu organlarının tümü uyarılmaktadır. Bir 

nesnenin parça parça görülmesi duyu organlarımız tarafından tamamlayarak 

algılanır. 

• Yakınlık algısı: Birbirine yakın olan nesneler gruplandırılır, örneğin tiyatro 

oyununda, oyunu sergileyen oyuncular bir grup olarak algılanır, tek tek 

olarak algılanmazlar. 

• Devamlılık algısı: Algısal alanımızda bulunan ve aynı yöne giden birimler 

birbiriyle ilişkili görünürler (Çizgiler). 
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• Benzerlik algısı: Birbirine benzer birimler algısal bir bütünlük kazanır (Bir 

toplumu veya halkı oluşturan kişiler: çinliler veya üniversite öğrencileri, bir 

kalabalık içindeki birbirine benzeyen kadınlar)” (Durmuş, 2006). 

Korteks, gelen duyusal verileri sürekli işler ve son derece karmaşık süreçler 

sonunda bir algısal ürüne ulaşır. Algının özelliklerini algı alanı, şekil ve zemin 

ilişkisi, hareket algısı ve derinlik algısı oluşturmaktadır. 

• “Algı alanı: Belli bir zaman süresi içinde kişinin çevresine bakıp gördüğü 

veya o anda duydukları kişinin algı alanını oluşturmaktadır.  

 

• Şekil ve zaman ilişkisi: Bütün algılamalarda bir şekil ve bir zemin vardır. İlk 

algılanan öğe şekil olup bu öğenin arkasında duran ve hemen dikkat 

edilmeyen uyarıcılar ise zemindirler.  

 

• Hareket algısı: Hareketin varlığı, yokluğu, yönü, miktarı uyarıcının retinadaki 

(görme sinirinin gözyuvarı içinde dağılmasından oluşan, ağa benzeyen, ışığa 

duyarlı zar) görüntüsünün hareket özellikleri ile gözlerinin hareketinin 

birlikte işlenmesinden doğmaktadır.(Sinema filmlerinde bir arabanın içinden 

çekilen seyir halinde olması görüntüleri, arka planda oluşturulan dekor veya 

manzaranın hızla hareket edilmesiyle arabanın hareket halinde olması algısı 

verilmektedir). 

 

• Derinlik algısı: Nesnelerin gözlemciye olan uzaklığına ilişkin algıya derinlik 

algısı adı verilir. Görsel algılamamız üç boyutludur, örneğin bir kutuya 

baktığımızda sol ve sağ gözümüzün algılama açıları farklıdır. Beynimiz 

görüntüdeki bu farklılığı derinliği değerlendirmede kullanır, böylece oluşan 

iki farklı boyutlu görüntüyü birleştirir ve üç boyutlu bir kutu algılamasına 

dönüştürür” (Durmuş, 2006).   

“Algıda değişmezlik sürekli değişen duyusal girdilere rağmen nesneleri 

değişmeden algılamamıza denir. 
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• Büyüklük değişmezliği: Bizden uzaklaşan nesneleri hep aynı büyüklükte 

görmeye devam ederiz. Nesnenin bize olan uzaklığının bilinmesi büyüklük 

değişmezliğinin korunmasını sağlar. 

• Şekil değişmezliği: Daha önceden şeklini bildiğimiz bir nesneye hangi açıdan 

bakarsak bakalım hep aynı şekilde görürüz. 

• Parlaklık değişmezliği: Parlaklık değişmezliği, nesnenin üzerine düşen ışık 

miktarından bağımsızdır. Örneğin bir kömür parçası, ay ışığında da, parlak 

güneş ışığında da siyah olarak algılanır” (Budak, 2000). 

“Algısal beklentilerde içinde yaşadığımız toplumun örf ve adetleri, kültürümüz 

ve geçmiş deneyimlerimiz algısal beklentilerimizi etkiler. Örneğin yemek kokusunu 

alan aç bir kişi o kokuya doğru yönelirken, tok olan kişi de uzaklaşmaya ya da aynı 

duygularla o kokuyu almamaya yönelir. Algıyı etkileyen olaylar dikkat, hazırlayıcı 

kurulum, öğrenme, duyusal yoksunluk, güdü ve duyum ötesi algıdır. 

• Dikkat: İnsanların neyi algıladıklarında önemli olan etken dikkattir. Dikkati 

etkileyen faktörler; şiddet ve büyüklük, kontras durumlar, uyarıcının tekrarı 

ve hareket eden nesnelerdir. 

• Hazırlayıcı Kurulum: Bir kişinin birden fazla uyarıcı karşısında sadece bir 

uyarıcı çeşidini algılaması durumuna denir. 

• Öğrenme: Önceki öğrenmelerimiz şimdiki algılarımızı etkiler. Tabanca; 

öldürülenin yakını ve buna merakı olan bir kişi tarafından farklı olarak 

algılanır. 

• Duyusal Yoksunluk: Algıda değişiklik, kişileri normal duyusal yaşantıdan 

yosun bırakarak meydana getirilir. 

• Güdü: Bir kişiye inanmak istiyorsak, onun kötü veya yanlış taraflarını 

görmezden gelebiliriz. Bu şekilde algılarımız güdülerimizden 

etkilenmektedir. 

• Duyum Ötesi Algı: Olayların bizzat duyu organlarımızdan geçmemesi 

durumunda bu olayları yorumlamamızın birçok yolu bulunmaktadır” (Aşçı, 

2006). 

Algı yanılması, algıladığımız durum ile gerçekleşen durum arasındaki farklılığa 

verilen addır. Bir şekli ya da nesneyi gerçekten olduğundan farklı olarak 

algılamamız, o şeklin içinde bulunduğu algısal ortamla yakın ilişkilidir. Bunu 
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yanında alışkanlıklar, korkular ve istekler gibi bir çok etken duyu organlarımızın 

yanılmalarına ve algıların hatalı olmasına yol açarlar. 

“Algı yanılmaları fiziksel olayların yanı sıra sosyal durumları, insan 

davranışlarını da içermektedir. Dıştan gelen bir uyarının yanlış algılanması veya bir 

ifadeyi gerçek amacından saptırarak yorumlamak algı yanılmalarına bir örnek teşkil 

edebilir. (Halüsinasyon ise bireyin akıl sağlığında bir dengesizliği işaret eder. Burada 

algılamayı meydana getirecek hiçbir uyarıcı yoktur ve hayal ürünüdür)” (Budak, 

2000). 

Sosyal Algılama, bir bireyin diğer bireyleri algılayış biçimi olup; yanlış ya da 

saptırılmış algıların neden olduğu basmakalıp yargı ve hale etkisinden arındırılması 

anlamındadır. Davranışların nedenini anlamak için bireyin o sosyal durumla ilgili 

algılaması ve yorumu üzerinde durulur. 

• “İnsanın Algılanması: İnsanın sinir sistemi ve duyu organları çevreden 

aldıkları uyaranları beyne göndeririler; bu uyaranlar beyinde iki yönlü 

değerlendirilir: birincisi yaşantının kendisinin, ikincisi ise bu yaşantının iyi ya 

da kötü olarak değerlendirilmesidir. Bilim adamlarına göre insanların 

hakkındaki kalıcı ilk izlenim, karşılaşma anındaki ilk 30 saniye içinde oluşur 

ve bu nedenle insanların birbiri hakkındaki değerlendirme için son derece 

önemlidir. 

• İlk İzlenim: Karşı karşıya gelen iki kişi arasındaki ilk etkileşim, iletişim 

sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Herhangi bir insanla ilk karşılaşmamızda 

ilk dikkati çeken, karşımızdakinin dış görünüşü, gülümsemesi, mimikleridir. 

Daha sonra kişinin davranışlarını gözlemlemeye başlarız (Konuşması, ses 

tonu, hareketleri). Kişi hakkında edindiğimiz algısal bilgiler, onun hakkında 

bir düşünce oluşmasına neden olur. İlk verilen olumlu ya da olumsuz yargı 

kişinin diğer özelliklerinin kapsamını veya algılama yönünü belirler. 

• Beden Dili: İnsanlar başkaları ile iletişim kurarken konuşma, konuşmada 

vurgu ve yüz ifadesi (mimik) ile iletişimi sağlarlar. Araştırmalara göre etkili 

bir iletişimde vücut hareketleri %55, konuşmadaki ses tonu, vurgu ise % 38, 

kullanılan kelimelerin ise sadece % 7 oranında etkili olduğu saptanmıştır” 

(Marshall, 1999). 
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“İlk izlenimde kişinin fiziki özelliklerinin yanı sıra bedensel duruşu, mimik, 

bakışları, baş hareketleri, gözlerinin ve dudaklarının hareketleri, vs. beden dili olarak 

karşımızdakinin gerçek niyeti hakkında bazı ipuçları verebilir. İlk izlenimin 

oluşmasında insanla, karşısındakini bir bütün olarak algılarlar, bu esnada her bir 

bilginin değerlendirilmesini belli bir çerçeve içinde yaparlar” (Budak, 2000).  Kişinin 

karşısındaki hakkında olumlu izlenime sahip olması bu izlenimin kalıcı olduğu 

anlamına gelmez. Olumlu bir izlenimin olumsuza dönmesi son derece kolaydır. Buna 

göre olumsuz izlenimler olumlu izlenimlere nazaran daha kalıcı etki yapmaktadır. 

“Doğru değerlendirme; algı ve düşünce kişiden kişiye farklılık göstermektedir. 

İnsanlar gözle görülebilir dış özellikleri oldukça doğru bir şekilde algılayabilirler. 

Sosyal statü ve bir grup içindeki hiyerarşi; bireyin kendisini içinde algılayışı, grubun 

yapısı ve insanların toplumsal konularını beden dilleri ile yansıtmalarından anlaşılır. 

Örneğin bir gencin omuz silkmesi veya el sallaması arkadaşları tarafından ilgisizlik 

veya isteksizlik olarak algılanabilirken, aynı davranışın ebeveynleri veya 

öğretmenleri tarafından saygısızlık olarak algılanabilmektedir. Bu yanlış anlamanın 

nedeni bireylerin sahip oldukları rol ve statülerin farklı olmasıdır” (Aşçı, 2006). 

Empati Geliştirme, insan ilişkilerinde karşısındaki kişiyi anlamayı ve onunla 

olumlu bir ilişki geliştirmeyi kolaylaştıran en önemli faktörlerden biridir. Empati 

aynı zamanda ‘sosyal duyarlılık’ veya ‘özdeşleşme’ gibi terimlerle de ifade 

edilmektedir. Başkasının gözleriyle görebilmek, kulaklarıyla duyabilmek ve kalbiyle 

hissetmek sosyal bir yaşamın varlığı için şarttır. Empatik anlayışa sahip bir kişi, 

kendini karşısındakinin yerine koyarak onun ne gibi düşüncelere ve duygulara sahip 

olduğunu hissetmeye ve onu anlamaya çalışır; yani aynalama yapar. Bu anlayış, 

başka bir kişi ile bir tür duygu ortaklığı, insanı doğru algılayarak insan ilişkilerinin 

olumlu gelişmesinde en temel noktadır.  

Aynı durum kendi başına geldiğinde ne kadar acı duyup üzüleceğini bilir. 

İnsanlar empati yaptıkları sürece bulundukları ortamda huzursuzluk ve çatışmalar da 

ortadan kalkar. Birlik ve beraberlik sonucu bencil davranışlar ve kıskançlıklar azalır, 

yardımlaşma ve iş birliğinin artması sonucu sempati gelişerek verim artar. Empati, 

sempatinin başlangıç yolu olup, bireyler arası ilişkilerin olumlu olması için katkıda 

bulunur. Sempati, yalnızca özdeşleşmenin kısmi bir ifadesidir.  
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Tepkisel Şartlanma: Öğrenilmiş davranışlar olarak adlandırılan davranışların 

yanında insanın davranış türlerinden birisi de doğuştan getirdiği refleks adı verilen 

öğrenilmemiş davranışlardır. Refleks tepkilerinin öğrenme ile değiştirilmesi 

anlamına gelen tepkisel şartlanma ilk olarak Rus bilim adımı Ivan Pavlow tarafından 

ele alınmıştır. (Pavlow’un köpeklerle yaptığı deneyinde, köpeğin ağzının 

sulanmasına sebep olan yiyecek maddelerini şartsız uyarıcı, gıda maddesini gören 

köpeğin ağız salgılarının artmasını şartsız tepki, deneyde zilin çalmasını şartlı 

uyarıcı, sadece zil sesini duyan köpeğin salyalarının artmasını ise şartlanmış tepki 

olarak değerlendirmiştir. 

Bu deneyde eğer köpeğe yiyecek verilirken zil sesine son verilirse bir müddet 

sonra sadece zil sesiyle ağzının sulanması kaybolmaktadır. Zil sesi her zaman olmasa 

da sadece ara sıra yiyecek verilirken tekrarlanırsa, bu sefer her sil sesinde ağız 

sulanması görülebilmektedir. Zil sesi tek başına salya salgılama refleksini başlatan 

uyarandır. Buna güçlendirme denir. Köpek sesle salya salgılama tepkisi arasında 

bağlantı kurmaya şartlandırılmıştır. Bu ise, öğrenmenin yalın biçimidir. Pavlow, 

şartlı salya tepkisini elde ettikten sonra öğrenmenin hangi koşullarda ve ne kadar 

süreyle sürdüğüyle ilgilenmiştir. Köpeğe bir süre yiyecek vermeden zil çaldığında, 

bir süre sonra zil sesine karşılık salya tepkisi azalmaya başlamış ve sonunda hiçbir 

tepki alınmamıştır.) 

Bu noktada sinema, jenerik ve seyirci üçleminin karşılıklı etkileşimi sonucu 

oluşan algılamaya yer vermek gerekir. Sinema öteden beri bir çeşit düş fabrikasına 

benzetilir, insanlara gündelik yaşamlarında bulamayacakları şeyleri sunan, bir kaçış 

ortamı olduğundan söz edilir. Seyircinin bu kaçış ortamı ya da düşler aleminde 

gördükleriyle bütünleşip, bir özdeşleşme süreci yaşadığı bilinir 

(ugurkutay@birgun.net / 02:18 22 Nisan 2011) 

Bu eski ve bilinen görüşe, daha sistematik bir şekilde yaklaşılırsa özdeşleşmeyi 

film-seyirci ilişkileri çerçevesinde ve özne (ben) nin oluşum süreci ile ilgili 

psikanalatik kuramını temel alarak açıklamaktadır. Çerçevelenmiş film görüntüsü ve 

izleyicinin bununla ilişkisi, geleneksel film estetiğinin temel ilgilerinden biridir. 

“Biçimci ya da gerçekçi film kuramcılarının incelemelerine ek, film çözümleme 

kavramın bir çeşit düş olarak aynadaki yansımalarla, izleyici arasındaki düşsel 

ilişkilerdir” (Georgeagis, 1980). 

mailto:ugurkutay@birgun.net
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Metz, “film bir aynadır” benzetmesini yaparken, sinemasal anlamlandırmayı 

zincirleme olarak düzenlemiş bir ayna efektine bağlamaktadır. O’na göre “bu ayna 

benzetmesi özdeşleşmenin alt kodlarını tartışırken önemli bir olgudur”(Felsefe 

Yazıları, 1982). 

Seyirci fiziksel algısı (görme, işitme) ile perde üzerindeki görüntüleri görüp, 

işitir. Gördüklerini kavramaya yarayan zihinsel mekanizma yine Metz’e göre, 

psikanalizin varlığını gerekli kılmaktadır. Film-seyirci ilişkisini açıklamada, başka 

bir deyişle, “seyircinin sinemadaki rolünü ve filmi nasıl izleyip, kavradığını 

anlamada, insanın oluşumunun temel evrelerinden olan birincil süreç hareket noktası 

olarak alınmaktadır”(Metz, 1982). 

Ayna evresi (Oedipus öncesi dönem) olarak ifade edilen öznenin oluşumundaki, 

birincil süreç ana hatları ile şöyle özetlenebilir.  

Doğumdan sonra bir süre, çocuk kendisi ile çevresi arasında ayrım yapacak 

durumda değildir. Annesi ve çevresindeki diğer nesnelerle kendi bedeni arasında fark 

yoktur. Kendini arayan çocuk libidosunu özseverlik (narcissisme) bağlamında, 

kendisini temsil eder gördüğü her şeye yüklemektedir. Daha sonraki altıncı ve 

sekizinci aylar arasında, bebek bir aynada gördüğü görüntüsü aracılığı ile bedeninin 

bütünselliğini ve bir varlık olarak kendini kavrar. 

Ayna evresinde çocuk, kendi imgesiyle, bir başka çocukla, annesi ile ya da onun 

yerine konabilen bir şeyle dolayımsız bir bağlantıya girer. Çocuk bu yolla libidosunu 

bir dış nesneye yöneltmiş ve belli ölçüde doyum bulmuştur. Ayna evresi ben (ego)in 

ilk eklemlenişidir. Bundan sonraki hayatında bu ilk evrenin çok önemli rolü 

olacaktır. Kendisi olmadığını bildiği halde dışsal imgelerle özdeşleşmeye devam 

edecek kendisini algılayışının eksik, ama dışarda olanın (im-genin) tam oluşu onu 

ideal olarak görmesine neden olacaktır (Güçhan, 1990). 

Birincil süreçte çocuk dışarda olana yani imgeye sahip olma arzusunu taşımakta 

ve bundan ilkel bir haz duymaktadır. Metz’e göre, seyirci sinemada film izlerken o 

ilkel hazzı yeniden elde ettiği yanılsamasına kapılır; sinema seyircinin çocukluğunda 

yaşadığı birincil süreçi yinelemekte, perde ise ayna işlevini görmektedir. Ancak 

çocuk, aynada doğrudan kendini, daha doğrusu ideal egosunu temsil eden imgesini 

görüp özdeşleşirken, perde de kendine ait bir görüntüyle karşılaşmaz. Yani perde 
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seyircinin görüntüsünü yansıtmaz. Seyirci filme katılabilmek için belli bir 

özdeşleşme sürecine girmek zorundadır. Özdeşleşme birincil biçimiyle onun için bir 

gereklilik olmaktan çıkmıştır ama sinemada buna devam eder , bu olmazsa film onun 

için en anlaşılmaz şeyden daha anlaşılmaz olacaktır ve onsuz hiç bir toplumsal 

etkinliğin mümkün olmadığı özdeşleşme oyunu sürüp gider (Güçhan, 1990). 

Metz, sinemada “birincil özdeşieşme”nin dayandığı zihinsel mekanizmaları -

özdeşleşme öğeleri- şöyle açıklamaktadır: 

• Seyirci perdede gördüğü karakterlerle (insan figürleri) özdeşleşir. Perdedeki 

karakterler, burada insan anlamında değil, ideal olanın görüntüsü 

anlamındadır.(*) 

• Seyirci kamerayla özdeşleşir. Kamera hareketleri, zihinsel algının özellikleri 

ile benzerlikler taşır; insarıın hem görsel algılamasını taklit eder, hem de 

bedeninin hareketlerini. Ayrıca kişiyi filmdeki karakterlere güçlü bir biçimde 

bağlar. Kamera bu taklit ettikleri ile bir “gerçeklik” izlenimi sunar. 

Kamerayla özdeşleşme olmadan belli olgular anlaşılmaz. Örneğin, kamera 

çevrildiğinde seyirci şaşırmaz. Bununla birlikte kendi kafasını çevirmediğini 

de bilir. 

• Seyirci kendisiyle özdeşleşir. Seyirci imgelemsel özdeşleşir. Seyirci 

imgelemsel bir şey algıladığını, bununla birlikte gördüğünün bir fantazi 

olmadığını, sinema salonunun dört duvarından birinin gerçekten 

diğerlerinden farklı olarak, bir projektöre baktığını, bütün bunları algılayanın 

kendisi olduğunu bilir ve “orada olan” herşeyden önce gelen bir çeşit aşkın 

özne olarak kendisiyle özdeşleşir. Bu da filmin oynaması anında izleyicinin 

“ego”sunun oluşumu demektir. 

 

“Filmdeki karakterlerin bir kişiye şöyle ya da böyle bakması, öznel çekimlerde 

sık sık kulanılan alışılmamış çerçevelemeler ve açılar, izleyicinin kendisi ile 

özdeşleşmesi duyumsamasının şiddetini artırır”(Günsaç, 1990).  

Sinemada birincil özdeşleşme, seyircinin sinemaya girmeden edinmiş olduğu bir 

bilinçdışı donanımdır. Bundan sonra gelen, tanıma ve ikincil özdeşleşme 

tamamlanacaktır. Bu iki süreç varlıklarını birincil olana borçlu olmakla birlikte, 
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sonradan edinilen ve başka dış etkenlerle (film öyküsünün gelişimi, kültürel yapılar) 

biçimlenen süreçlerdir.  

Yazımlarda da aktarıldığı gibi film-seyirci arasındaki ilişki, çok boyutlu bir 

psikofizyolojik mekanizmadan geçmektedir. Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda 

seyircinin sinemadaki rolü ve film ile kurduğu ilişkileri psikanalitik kavramlarla 

açıklayan kuramının, sadece kısa bir bölümü aktarılmıştır. 

“Psikanalitik film çalışmasının dayandığı temel noktalardan biri de, senaryo ile 

düş arasında kurduğu benzerliktir” (Baymur, 1978). Düşteki anlam mekanizması ile 

filmsel öykünün üretiliş mekanizması arasında önemli benzerlikler kurarak, 

sanatçının yaratım süreci konusuna eğilmektedir. Seyircinin kendisine gönderilen 

mesajı nasıl algıladığı bir sorunsa, bu mesajın nasıl üretildiği de bir sorundur diyen 

Metz, “sinemada anlam mekanizmalarının nasıl oluştuğu” sorusunu, perdenin 

önünde ve arkasında oluşan süreçlerle birlikte çözümleme amacındadır. 

Göstergebilimin ve psikanalizin kavramlarının yardımı ile bir film çözümlenmek 

istendiğinde, çözümleyicinin daha işin başında bir takım güçlüklerle karşılaşacağını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü düşsel gösteren film çözümlemesi için belli 

bazı ilkeler sunmamaktadır. Öte yandan, psikanalizin kendinden gelen bazı güçlükler 

de söz konusudur. Psikanalizde belli bir adın etrafında oluşturulan geleneklerin 

kavram ve yöntemleri her zaman tartışmaya açıktır, karşıt görüşler ileri sürülebilir. 

Film jeneriklerinden bazı örneklemelerle bu yaklaşımlara açıklık getirilebilinir. 

Sinema göstergebiliminde kabul edildiği şekliyle film jeneriği; kitap kapağı 

gibidir. Nasıl önü ve arkasıyla kitap kapağının tasarımı bize kitabın içeriği ve niteliği 

hakkında bilgi veriyorsa, filmin jeneriği de, sunulan görüntüler ve kullanılan yazı 

karakterlerinin biçiminden boyutuna dek içerdiği ayrıntılarla filmsel öykünün giriş ve 

gelişmesi, hatta bazen sonucu hakkında izleyiciyi bilgilendirir. Bu olgu kendini 

Alfred Hitchcock'tan Oliver Stone'a, Ingmar Bergman'dan Andrei Tarkovsky'ye 

kadar tüm yönetmenlerin çalışmalarında gösterir. Hitchcock'un ünlü filmi 

'Vertigo/Yükseklik Korkusu'nun, gerçekten de izleyicide bir tür vertigo etkisi yani 

yüksekliğe dayalı baş dönmesi yaratacak biçimde tasarlanmış bir jenerikle başlaması 

iyi bir örnektir. 
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Filmin dramatik yapısı ve karakterin özelliklerine dair ipuçlarıyla örülmüş en 

ünlü jeneriklerden biri 1976 tarihli Scorsese filmi 'Taxi Driver/Taksi Şoförü'dür. 

Yönetmen, filmin başkarakteri Travis Bickle'ın dünyayı nasıl algıladığını, izleyicinin 

henüz tanımadığı bu kişiyle özdeşleşmesini olabildiğince hızlı gerçekleştirerek 

birinci elden sunmaktadır. Bickle dünyayı bulanık, netliği bozuk bir şekilde 

görmektedir. Bu karakter, 'Politik Kamera' adlı kitaplarında Kellner ve Ryan'ın 

jenerikteki duman görüntülerine dayanarak yaptığı yoruma uygun biçimde bir tür 

cehennemden gelmekte (karakter Vietnam gazisidir), hatta hâlâ bir tür cehennemde 

yaşamaktadır ve izleyici işte bu cehennem hayatına tanık olacaktır. 

Bu jeneriğin ilk planında karşılaşılan yazılarda ise, siyah fon üzerinde beliren 

kıpkırmızı ve sert köşeli forma sahip karakterleriyle, izlenecek öykünün şiddet ve 

ölümle bağlantısını açıkça belirtir. Tarkovsky'nin ilk uzun metrajlı filmi 'İvan'ın 

Çocukluğu'nun jeneriği, 'ölü orman'dan geçişle başlar. Bir de filmin sonlarına doğru 

görülecek olan bu ormanın jenerikte yer alması rastlantısal değildir. Rus 

mitolojisinde ev, ana rahmiyle bağlantılı olarak güvenli ve kutsanmış bir mekânken, 

orman 'şeytanın evi'olarak adlandırılır. 

İvan'ın geçtiği orman, ölü ağaçları ve bataklığa benzeyen sularıyla 'şeytanın evi' 

olma durumunu fazlasıyla vurgular. Bu jenerik görüntüsünde sinema gramerine çok 

uygun biçimde üst açı çekimin kullanılması, İvan'ın gözlendiğini ve tehlike altında 

olduğunu, neredeyse izleyiciyi rahatsız edecek derecede yoğun vurgular. Ölü ormanı 

kaplamış olan diz boyu su, 'ıslak bir sis' gibidir; sisin belirsizlik anlamını yeniden 

üreten iğrenç bir rengi vardır. İvan karanlık çalıların ardına geçer, kamera devinimini 

sürdürür, İvan bulanık suyu biraz dalgalandırır ve artık gördüğümüz şeyin İvan mı, 

yoksa suda kendi halinde sürüklenen cansız bir kütük mü olduğunu anlayamadığımız 

bir görüntü ortaya çıkar. İvan gözden kaybolmuştur ve jenerik yazıları, hiçbir canlılık 

belirtisi bulunmayan bataklık görüntüsünün üzerinde akar. Bu, filmin sonunu da 

haber verircesine tasarlanmış bir jeneriktir. İvan'ın çocukluğu, alacakaranlıkta ve 

yaşamla bağı kopmuş bir ortamda, hayatta kalmaya çalışmakla geçmektedir. 

Kameranın alçalarak izleyiciyi İvan'ın seviyesine getirmesi, özdeşleşme kuramları 

uyarınca birbiriyle aynı durumda bulunan iki tarafı işaret eder; filmin teknik 

kodlamasındaki genel ve toplu çekim ölçeklerinin diğer ölçeklere göre daha fazla 

olmasının da gösterdiği gibi, İvan'ın yaşadığı olaylar, aslında izleyicilerin de yaşadığı 
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veya yaşayabileceği olaylardır. Böylece karanlık özdeşleşme filmin jeneriğinden 

itibaren kurulmuş olur. 

Son örneklerden biri olarak Danis Tanovic'in çarpıcı filminden söz edilebilir. 

"L'En-fer/Cehennem"in jeneriğinde Tanovic, bir guguk kuşunun, yumurtasını bir 

başka kuşun yuvasına bırakması sürecini, insanı dehşete düşüren bir biçimsel tavırla 

sunar. Kaleydoskopik bir dürbünden görünüyormuş hissi veren ve aslında izlenecek 

filmi mükemmel şekilde özetleyen bu başlangıç görüntüsü, ışıl ışıl bir hikâye 

anlatımından sonra bitişte de izleyicinin karşısına çıkacak, filmsel anlatı çemberi 

başarıyla tamamlanacaktır (http://www.kameraarkasi.org/sinema/film ... talar.html). 

Bir film yaparken jeneriğe gösterilen özen, filme gösterilen özenin de 

işaretçisidir. Dünya sinemasında çok uzun zamandır filmin önemli bir yapısal birimi 

olarak kabul gören jenerik tasarımı olgusunu Türkiye sinemasında örnekleyebilmek 

ve tanımlayabilmek, ne yazık ki son zamanlara kadar pek mümkün olmamıştır. Son 

dönem filmlerinde gözlemlenen bir gelişmeden bahsedilebilinir.  

Jeneriğin, filmin önemli bir bütünleyeni olduğu anlaşılmış, gerek jenerik 

tasarımı, gerekse çekim teknikleri açılarından Türkiye'deki sinematografik üretimde 

sevindirici bir gelişme olmuştur. 

Sonuç olarak filmi bir bütün olarak algılayıp, anlatısına uygun jenerik 

tasarlayacak yönetmenleri besleyecek kaynakları bulmak ve korumak gerekmektedir. 

Filmsel anlatıyı, başlangıç jeneriğinin ilk karesinden, bitiş jeneriğinin sonuna kadar 

özenle tasarlamak ve sunmak, izleyicinin filmin başlangıcından sonuna dek bu düş 

dünyasında kalmasını sağlayacaktır. 

 

3.4. GELİŞEN TEKNOLOJİNİN FİLM JENERİKLERİNE ETKİSİ 

 

Hareketli görüntü teknolojisindeki gelişmeler beraberinde yeni açılımları da 

getirmektedirler. Gelişen teknolojik bilgi ve birikim, aktarılmak istenen duygu ve 

düşüncenin yanı sıra, yansıtılmak istenen gerçekliğin tasvirinde de etkin olmaktadır. 

Sinema sanatının kurgusal yapısı, yansıtılan gerçeklik kavramının doğruluğu üzerine 

farklı görüşlerin sunulmasına neden olmuştur. 

 

http://www.kameraarkasi.org/sinema/filmler/jenerik/hatalar.html
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Film jeneriği içerisinde kullanılan öğelerin yanı sıra gerçeklik aktarımının 

başarılı olması için hedef kitlenin sosyo-psikolojik yapısının da irdelenmesi 

gerekmektedir. Yeni teknik gelişmeler, bireyin günlük yaşamda karşılaştığı olayları 

yaşamın formlarına uygun biçimde sunma konusunda sinemaya önemli bir katkı 

sağlamaktadır. 

 
Sinemasal anlatım içerisinde aktarılmak istenen mesaj, hazırlanan görsel 

ürünler ile biçimlendirilmektedir.  “Bir film jeneriğinde, bir ekrana yansıtılan 

görüntülü şekillerin ardı ardına gelişi ile oluşan akıcı ve çift taraflı bağlantıyla, 

temanın gözden zihne ulaştırılması gerektirir. Temanın, sinematik kaynaklar dizisi 

tarafından vurgulanması da gerekmektedir; benzer bir zamanda ya da gelişim 

sürecinde, geneli kuvvetlendirmek için üstü kapalı söyleşinin kullanımı; aynı anda 

birden fazla fikrin resimli enstantanesi; sembolizm ve ilham; fikirlerin ve şekillerin 

bir araya getirilmesi; ritmik kesimin oluşturduğu yüksek ve alçak gerilimlerin 

değişimi; ışığın yoğunluklarındaki değişim; seslerin zıtlığı ve benzerliği; filme özgü 

esas niteliklerdir. Film jeneriği; ilginin merkezini genişletip daraltma ve aradaki 

ilişkinin, önemsiz olandan özele doğru hızlı değişimini karşılaştırma gücünü elinde 

bulundurur. Bu anlamda, izleyici, temanın dramatik anlamını kabullenmeye ve 

sürekli gelişen içeriğinin farkına varmaya mecbur kalır” (Rotha,2001 s.8-9).  

 

Teknolojik gelişimler, geçmişi ya da geleceği günümüze getirmekte, 

bilinmeyen uzayı tasvir etmekte, günlük yaşamda her an karşılaşılamayacak olayları 

aktarmakta önemli bir araçtır. Hayal gücünün sınırsız yapısı, bu aracın kullanımında 

yeniliklerin ve anlatım gereği yapılan farklı tasvirlerin temel kaynağıdır. Bireyin 

öznel bakış açısı, aynı kavramın birden çok anlatım yoluyla sunumunu 

sağlamaktadır. Sunumsal çeşitliliğin temelinde, sahip olunan teknik olanakların 

farklılığı ve sürekli yenilenmesi yatmaktadır. 

 

“Sinemanın bir sanat ve kültür öğesi olarak ortaya çıkışı, bir dizi teknik 

buluşla gerçekleşmiş ve bu anlamda gelişmesi de, ilerleyen teknolojiye paralel 

olmuştur. Sinemada teknolojinin kullanımı, oyuncu ile müzik, dekor, kostüm gibi 

ana anlatım elemanlarının yerine geçecek boyutlara kadar ulaşmıştır” (Gürsaç, 1993). 

Sinema seyircisi, görüntü teknolojisi ile daha seyretmeye başladığı anda, filmin 

jeneriğinde karşılaşmaktadır. Filmlerin jenerikleri, bilgisayar teknolojisinin devreye 
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girmesiyle daha çok gelişmiştir. “Tipografik yazım teknolojisi, dijital efekt 

teknolojisi, bazı filmlerin tamamının dekor ve aktör kullanılmaksızın üç boyutlu 

model ve animasyonlar tarafından yapılmasına kadar genişletilmiştir” 

(Korkut,1988:3). 

 

Hızla gelişen ve değişen teknolojilerin ürünü olarak ortaya çıkan tipografi, üç 

boyutlu animasyonlar ve dijital efektlerin, en etkili kitle iletişim araçları olan sinema 

ve televizyon alanında kullanılması, bu alanda radikal değişikliklere neden olmuştur. 

Geçmişte yüzlerce kişiden oluşan özel efekt takımlarıyla gerçekleştirilen ve yapımı 

uzun süren uygulamalar artık dijital efektler ve üç boyutlu animasyonların kullanımı 

sayesinde kısa sürede ve başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Artık, dijital efekt 

teknikleriyle tasarlanan nesne ile gerçek görüntü rahatlıkla birleştirilebilmekte ve 

ardışık hareketler gerçekleştirilebilmektedir. Bir saniye için yirmi dört kare resim 

yapmak yerine ara resimler dijital efektler sayesinde tamamlanabilmekte; böylelikle 

bir robot insana dönüştürülebilmektedir. 

 

“Bir film jeneriği, hiçbir anlamda, hayal gücünü zorlamak ya da rastgele 

çekilen kareleri art arda getirmek demek değildir. Aksine; bir bütün halinde 

birleştirildiği zaman sinemasal bir efekt meydana getiren, bu değişik uzunluktaki 

karelerin bağlantısı, karşılıklı ilişkisi ve yan yana gelişidir.” (Rotha,2001 s.29) 

 

3.4.1. JENERİK ve TİPOGRAFİ TEKNOLOJİSİ 

 

Aristoteles, “Mantık” adlı eserinde bir denklem sunar. Ona göre; konuşulan 

kelimeler akıl deneyiminin bir ürünüdür, yazı ise konuşulan kelimelerin birer 

sembolüdür” (Edghill, 1996 s.248). Bu ifadeden hareketle tipografi, akıl deneyiminin 

yüzeye yazı yoluyla yansıtılan farklı ifade biçimleridir. Tipografi, aklın iletişim 

kurma yolunda yüzeyde ulaşmış olduğu farklı bir evrim noktası, okuma yoluyla 

anlam bulan iletişim unsurudur.  

 
Görsel düşünme ve tipografik ifade için Adolf Loos; “İnsan büyük harfli 

konuşamaz” ifadesini kullanmıştır (Helfand, 2001 s.13). Görsel düşünme becerisinin 

gelişimi ile resimden farklı olarak insanlar, düşünceleri görselleştirmenin, özellikle 

algısal ya da doğada karşılığı olmayan öğeleri de betimlemenin yolunu 
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keşfetmektedirler. Ayrıca yazı ve tipografi sayesinde kelimeler sadece bir forma 

kavuşmakla kalmayarak, yakın-uzak, büyük-küçük, koyu-açık ilişkileri ile kendince 

bir anlatım biçimi de oluşturmuş olur.  

 
“Yazının tarih içindeki evrimde önce “picture”(resim) kelimesi ile aynı 

kökten gelen piktogramlar mevcuttur. Bu tanım, mağara resimlerinden başlayarak, 

anlatım biçimi olarak resmetme yönteminin kullanılmış olduğu formlar için 

geçerlidir. Doğada karşılığı olan her öğe, gittikçe sadeleşen bir biçimde yüzeyde 

hayat bulur ve okunan, aslında algılanan bir resimdir” (Sayın, 2002). 

 

Evrimin bir üst noktasında ise bu piktogramların sadeleşmeleri, bazı fiilleri ve 

soyut kavram karşılıklarını da aralarına katışları gözlemlenmektedir. Bu yeni 

formlara ise, “idea”(fikir) kelimesinden çıkışlı ideogram denmiştir. “İdeogram 

kavramı ile medeniyetlerin gelişimi ve gittikçe daha fazla karmaşıklaşan, 

zenginleştikçe zenginleşen yazı türleri ortaya çıkar. Uzak-doğu dilleri, başta Çin 

alfabesi olmak üzere, bu tür bir oluşumun ürünüdür. Bu sembollerin her biri ayrı ayrı 

birer ideogramdır ve her biri tek tek bir fiili, bir isimi, bir sıfatı, soyut veya somut bir 

– şeyi – karşılamaktadır. Sonuçta ortaya kesin olmamakla birlikte 80000’den fazla 

ideogramdan oluştuğu sanılan bir semboller dizini çıkar” (Sayın, 2002). 

 

“Evrimin bir sonraki noktası ise fonogramlardır. Tek tek seslerin karşılık 

bulduğu semboller; gerek öğrenmedeki kolaylığı, sadeliği, gerekse iletişimsel gücü 

yönünden evrimin güncel olan noktasıdır” (Sayın,2002).   

 
Yazının kendi içindeki evriminde gelişen teknoloji ile bütünleşen en son 

görüntülenen, duyulan ve algılanabilen türü tipografidir. Ancak anlamlanan tipografi 

evresi yazının hareketlilik kazanması ile yerini farklı oluşumlara bırakmaktadır. 

Tipografi; iletişim çağının sonucu olan hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde artık 

yüzeydeki sabit duruşundan kurtulmakta, yüzeyde hareket etmekte, ses ve müzik 

eşliğinde algıyı daha güçlü şekilde etkilemektedir. Bu gelişmeler, tasarımcıların 

tipografi ile etkin şekilde çalışmaları konusunda anlayış ve bakış açılarını da 

geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Gelişen teknolojide sadece okunabilirlik amaçlı, 

konsepti betimleyici font seçimi ile ya da yüzeyde espas kurguları ile gerçekleştirilen 

tasarımlar yeterli olmamaktadır. 
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Piktografik Dil; gelişen bilgisayar teknolojilerine paralel olarak, sanal ortam 

içersinde yeni görsel diller de ortaya çıkmıştır. Bu görsel dil (grafik-semiyotik dil) 

aslında bilgisayar ara yüzlerinin karmaşık bilgi içeriğini daha anlaşılır kılmak, global 

dil farklarına rağmen bireyin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amaçlıdır. Bu 

piktografik dil, bireylere hizmet eden teknolojinin bir ürünü, gelişmiş bir grafik 

anlatım ve içerik zenginliğidir. 

 
Bu dil, insanların dünyanın her yerinde bilgiye bilgisayar ve internet 

aracılığıyla aynı verimlilikte ulaşmalarını sağlar. Bu minyatür hiyeroglifler ve 

karikatür benzeri grafik anlatım; ekranda küçük klasörler, çöp kutuları, printer, disket 

gibi objeler ya da gülümseyen, ağlayan, kahkaha atan küçük sarı Acid suratlar olarak 

biçim bulmuştur. 

 
Piktografik dili son dönem teknolojileri ile yazıyı konuşturmak bile mümkün 

hale gelmiştir. Harfler üzerindeki aralıklarda yumuşak geçişler yaratılabilmektedir. 

Yazı biçim değiştirebilmekte, uzayıp kısalabilmekte, ekranda renk alanları içine 

kayıp kaybolabilmekte, aynı alanlardan geri oluşabilmektedir. İki boyut üzerindeki 

tasarım süreci, düş gücünü zorlayıcı boyuta ulaşmıştır. Yaratıcılık sadece basılı sabit 

sayfa düzenine hareket vermek değil, tamamen yeni bir iletişim aracı olarak konuyu 

ele almaktır.  “Hareketli tipografi, imge olarak taşıdığı anlamın yanında kinetik 

yapısı ile çok kuvvetli bir ikna ve iletişim aracıdır. Buna örnek olarak, her gün 

karşımıza çıkan haber jenerikleri, sinemada filmlerin başlangıcındaki giriş yazıları 

post modern çağın yeni görsel-işitsel iletişim aracı olarak verilebilir ” (Uçar, 2004). 

 

“Filmlerin, vizyona girmeden önce yayınlanan tanıtım filmlerinde ve 

başlangıç jeneriklerinde, film ile ilgili bilgi vermek ya da bir özet yapmaktan çok 

merak uyandırmak için görüntüler arası geçişler hızlıdır. Ara ara film ile ilgili fikir 

verecek diyaloglara filmin atmosferi hakkında bilgi veren birtakım ses efektleri ve 

müzikler eşlik etmektedir. Bu jenerikler, filmin atmosferini o derece konsantre 

kılmakta, o derece yoğun bir bombardımanla sunmaktadır ki çoğu zaman filmin 

içerikte sahip olmadığı yansımaları haline gelmekte, filmi olmadığı kadar ilginç 

gösterebilmektedirler ” (Akçiçek, 2007). 
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Özellikle jeneriklerde yoğun bir tipografik akış ve güçlü efektler 

sunulmaktadır. Kullanılan hareketli tipografi, müzik eşliğinde filmin atmosferini 

gizemli bir havada sunar. Bu simülasyon, merak uyandırma görevini yerine getirerek 

reklamını yapmış olur. Bunu da kullandığı ses ve imgeler dizini eşliğinde yapar. 

Burada gerçekleşen etki, görme eğitiminin bir sonucudur. Akan yazılar, hızlı ve kısa 

süreli görüntüler, ses efektleri eşliğinde gerçekleşen olaylar dizini, algıda etki, akılda 

merak uyandıran tüm bu imgeler dizini, tamamen eğitilen görme biçiminin hem 

besin kaynağı, hem de ürünüdür. İnsan gözü eğitilir ve sonuçta ortaya belli mesajları 

fazla detaya girmeksizin algılayan ve yeniden üretebilen bir görme biçimi çıkar.  

 

Sonuç piktografiktir. Çünkü ulaşılan teknolojide artık resimler okunmaktadır. 

 

3.4.2. ANİMASYON, ÖZEL EFEKT ve JENERİK 

 

Sinema ve ilk görsel sunum olan jenerik yapım sürecinde kullanılan tüm 

teknik alt yapı gelişim süreci içerisinde yerini yeni ve kolay kullanıma sahip 

teknolojilere bırakır. Animasyon,  bu kullanım farklılığına ve çeşitliliğine örnek 

oluştururken, çizim veya gerçek cisim hareketinin yanılsamasını sağlayan bir tekniği 

tanımlamaktadır. Gelişen teknolojinin sonucu olarak korku, gerilim ve bilim kurgu 

filmlerinde görsel efekt kullanımı için animasyon özellikle de bilgisayarlı (dijital) 

kullanım tercih edilir. Görsel olarak farklı boyutların yansıtılması temel alınarak 

yapılan bu kategorizasyon, 2D ve 3D olarak tanımlanmaktadır. “İki boyutlu 

animasyon çizgi filmler ve başlık grafikleri için düz sanat çalışmalarını içerir. 

Sanatsal çalışmanın düz boyutları olan uzunluk ve genişlik ile anime edilen 

hareketlendirme yöntemi 2D olarak tanımlanmaktadır. 3D terimi ise perdeye 

yansıyan film sahnesindeki derinlik yanılgısı sağlayan stereo fotografinin 3D efekti 

ile görüntülenebilmesidir” (Imes,1984 s.66 ). 

 

“Animasyon efekti, çeşitliliğine ve kullanım alanlarına bakıldığında “hareket” 

kavramı ile temellenmiştir. Efektlerin kullanılmadığı yapımlarda gerçek hareket tüm 

doğallığı ile canlı olarak aktarılır. Animasyon kullanımında yapay bir hareket 

oluşturulmakta ve bu hareket teknisyenler tarafından tasarlanmakta, film ve filmin 

kısa bir özeti olan jenerik içerisine yerleştirilmektedir. Tüm teknikler 
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gerçekleştirilirken belirli prensipler dahilinde kullanılır, animasyonda da bu tür 

prensipler vardır ” (Büker, 1991). 

 

2D animasyonun en bilinen tekniği olan Stop-motion tekniğinde kamera 

hareketinin ve ışıklandırmanın değişmediği sahnelerde, kullanılan objenin 

hareketinin değiştirilerek yeniden pozlanması ile oluşturulan göz yanılması 

izleyicinin hareketi algılamasında etkili olmaktadır. Yansıtılmak istenen cisimler 

hareketlerine ve yönlerine göre tek tek sabit fotoğraflandırılır. Böylece üst üste 

konulduğunda özellikle film jeneriklerinde hareketin bütünlüğü sağlanır. Yapılacak 

herhangi bir hata, hareketin aktarımında gerçeği yakalama düşüncesini olumsuz 

etkilemektedir. Pozlandırılan karelerdeki değişiklikler animasyon operatörü 

tarafından kontrol altında tutularak hareketin göz tarafından takibinde verimlilik 

sağlar. Teknik asıl olarak çok eski bir teknik olmasına rağmen üretimsel anlamda 

tarzı olan bir teknik olması sebebiyle halen kullanılmakta olan bir tekniktir. Halen 

Walt Disney stüdyolarında elle çizilen karelerden animasyon filmler üretmektedirler. 

 

Sinema yapım sektörü teknolojik alt yapının gelişimine karşı koyamamış ve 

bu gelişim sonucu olarak 3D animasyon kavramı ortaya çıkmış ve görüntülerin 

bilgisayar tabanlı oluşturulması sağlanmıştır. Yansıtılan görsel materyaller, eski 

analog sistemlere nazaran matematiksel çerçevede piksel denilen noktalarla 

oluşturulmakta ve çok yönlü kullanım olanağı sağlanabilmektedir. Her matematiksel 

nokta bilgisayar hafızasında belirli bir alanı kapsamaktadır. Pikseller bütün bir 

fotoğrafı oluşturmakta esnek bir kullanım olanağı sunmakta ve bu değişiklikleri 

hafızada tutarak gerektiğinde ilk örneğe dönmek kolay olmaktadır. Tüm tekniklerde 

olduğu gibi basit prosedürler çerçevesinde dijital animasyonlar gerçekleştirilir. 

Bunlardan önce; hareketi planlamak ve prova amaçlı taslakları kullanmak gerekir. 

Taslakları, modellemenin veri tabanında kaplayacağı alanın boyutunun tahmini ne 

kadar olacağı takip eder. Hareketin tamamlanmasında bir sonraki adımda ışık 

kaynağı, renk ve doku tasarımları yapılır. Oluşturulan cismin hareket yönü, hızı, plan 

çeşitliliği hesaplanır ve eksik ya da hatalı görülenlerin kontrolü sağlanır. Son 

aşamada filmi yayın aşamasına getirilmesi ve ilk görsel sunum olan jeneriğin 

oluşturulmasını amaçlamak gelmektedir. 
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Günümüzdeki görüntülerin üretim ve yaratımının birçoğu bilgisayar destekli 

ortamlarda meydana gelmektedir. Bilgisayar aracılığıyla dijital efektlerin yaratılması 

ve tasarımlarının yapılması kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bunun sonucu 

olarak, görsel disipline ait birçok değişik iş alanındaki sanatçılar “dijital bilgi” 

(digital information) ile birlikte çalışmaktadırlar (Ugur,1991:129). 

 

“Boyama, çizim, fotografik ve video tekniklerine dayalı bazı geleneksel 

görsel pratikler dijital görüntü teknikleri ile birleşmektedir. Bu teknikler ile şekil ve 

görüntülere hareket etme yeteneği kazandırıldığından, film yönetmenleri istedikleri 

her türlü görüntü ve dijital efekti canlı olmayan aktörler haline getirme imkanı 

bulmuşlardır” (Korkut,1998:3).  

 

Günümüzde animasyon, grafik sanatlar, televizyon yayıncılığı ve sinema 

alanları birleşik hale gelmiştir. Animasyonun teknik yeterliliği, basitten ileri derece 

kompleks yapıya kadar değişmektedir. Teknik açıdan basit olan animasyon projesi 

birkaç basit hareket tekniğiyle canlandırılmış nesne içermektedir. Örneğin, üç 

boyutlu animasyon ile yaratılmış olan birçok televizyon jeneriği veya haber program 

açılışları koreografik açıdan kompleks iken kullanılan hareket teknikleri açısından 

basit teknik özelliklere sahip olabilmektedir (Hardy,2001:28). 

 

Bu tür animasyonlar tipik olarak genellikle anahtar kare(key-frame) yoluyla 

canlandırılmıştır. Diğer taraftan, bir tür film için hazırlanan dijital efekt segmentleri 

anahtar kareleme, iskelet kinematikleri ve hareket dinamikleri gibi birçok hareket 

teknikleri içermektedir (Kerlow,2004:45). 

 

Sinema yaratım aşamasının başlangıcında yapımcılar ve yönetmenler yaratıcı 

vizyon (görme gücü), görsel tarz, bütçe ve son teslim tarihi gibi teknik yeterliliğe etki 

edebilecek bilgileri görüşerek sağlayabilirler. Efekt süpervizörleri, supervizör 

animatörler, proje yöneticileri ve diğerleri de bu yapılan ilk tartışmalara katkı 

sağlayacaklardır. Prodüksiyon planında aynı zamanda animasyon ile ilgili olarak 

kare (frame) sayısı, üç boyutlu modellerin yapısı ve dijital efektlerin yapısı gibi 

bilgilerin de yer alması gerekmektedir (Hardy,2001: 34). 
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Bir animasyonun tamamlanması için yeterli olan zaman prodüksiyonun 

türüne ve teknik yeterliliğine bağlıdır. Basit bir ticari animasyonun yapım süreci bir 

ile iki ay arasındadır ve bu yapım birkaç animatör ve bilgisayar ihtiva eder. 

Kompleks teknik gereksinimler ve kompozitleme gibi işlemleri içeren kısa bir yapım 

için gerekli olan zaman ise iki ile üç aydır ve yarım düzüne animatör ve bilgisayar ve 

bunun yanında birkaç tane süpervizör gerektirir. Düzinelerce çekim, dijital efekt, 

kompozitleme gibi islemeleri içeren uzun bir animasyon film yapımını tamamlamak 

bir yıldan uzun sürer. Böyle bir yapım yüzden fazla çalısan ve yüzlerce teknik cihaz 

gerektirmektedir (Kerlow,2004:47-48). 

 

Üç boyutlu animasyon ve dijital efekt üretim sürecinin prodüksiyon safhası 

birkaç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle bilgisayar animasyonunda kullanılacak 

olan karakterler, objeler ve çevreler modellenir. Modelleme, birçok farklı modelleme 

araçları ile yapılacağı gibi fiziksel bir objenin sayısallaştırılarak dijital ortama 

aktarılması suretiyle de modellemesi yapılabilir. Objelerin modellemesi ve 

animasyon hareketi kazandırıldıktan sonra sıvanması yapılabilmektedir. 

 

Görüntülerin sıvanma islemeleri bittikten sonra prodüksiyon sonrası teknikler 

görüntülerin kaydedilmesinden önce uygulanabilir. Mesela, bilgisayar üretimli 

görüntüler yine bilgisayar üretimli başka bir görüntü ile veya gerçek görüntüler ile 

dijital olarak birleştirilebilir. Bilgisayar animasyonu ve dijital efektler üzerinde de 

ayrıca rötuşlama, montaj ve renk düzenlemesi yapılabilir. 

 

Bilgisayar ortamındaki karakterler animatörün canlandırdığı belli yaşantıları 

ve duyguları varmış gibi gösterilebilecek her türlü nesnelerdir. Bu karakterler, 

duygularını hal, hareket ve mimikleriyle çok rahat bir şekilde anlatabilecek bir insan 

figürü olabileceği gibi, bu his ve duyguların benzetiminin uyarlanabileceği her türlü 

hayvan, eşya ya da doğaüstü yaratıklar da olabilir. İnsanların peşinde koşuşturan bir 

dinozor, boynu bükük bir bisiklet, uzaydan gelmiş yaratıklar bu karakterlerin içinde 

yer alabilir. Üzüntüsünü olduğu yere yayılarak, sevincini zıplayarak, korkusunu 

kaçıp saklanarak ifade edebilen bir jöleyi, animasyonun monte edildiği bir film 

içinde karakter olarak görmemiz mümkündür (Gürsaç,1999:13). 

 



93 
 

Sıvama işlemiyle jenerikte kullanılacak objelerin gerçek şekilleri ve yapıları 

belirir. Bununla birlikte nesneler, tanımlanmış olan renk ve doku nitelikleri, 

gölgeleri, birbiri üzerindeki yansımaları, ışığa karsı olan etkileri gibi ortamda 

belirtilen bütün özellikleri ile görselleştirilir. Işıklar ve yüzeyler başarılı bir şekilde 

sahneye atandıktan sonra izlenmesi gereken diğer süreç ise kameranın yerleştirilmesi 

ve odak ayarının belirlenmesidir. Üç boyutlu sıvama yazılımları alan derinliğini 

oluşturmak için farklı odak uzaklıklarına sahip lensleri desteklemektedir. 

 

Sahnedeki nesnelerin çalışma esnasındaki ve sıvama işleminden sonraki 

ortaya çıkacak görüntüsünün hangi açıda ve nasıl görüntüleneceği kamera ile 

belirlenir. Hazırlanan sahneye derinlik kazandırarak, nesneler arasında dolaşma 

imkanı sağlar. Mercekleri vardır. Bu merceklerin açı değerleri değiştirilerek sahnenin 

ve burada yer alan üç boyutlu nesnelerin dar, normal ya da geniş açıda gösterimi 

sağlanır. Kameraların hedef noktaları vardır. Bu hedef noktaları bilgisayarın uzaysal 

mekanı içinde kaydırılarak çekimin yapılacağı alan belirlenir (Gürsaç,1999:37). 

 

Üç boyutlu alan içerisindeki diğer objeler gibi kameralar da alan içerisinde 

yerleştirilirler. Birçok kamera çekim türü vardır. Bunlardan her birinin kendine özgü 

isimleri ile doğal olarak öyküsel ve psikolojik etkileri vardır. Çoğu sabit kamera 

çekimi bakış açısına, ilgi alanına, özneye olan uzaklığına ve kullanılan lens türüne 

göre tanımlanmaktadır. 

 

Alt ve Üst açılı çekimlerde, kamera belirli bir bakış açısına doğrultulmuştur. 

Alt açı çekimi sanki kameramanın sokak seviyesi bir yerde bulunurken bir evin 

çatısında meydana gelen aksiyonu çekmesi gibi bir örnek olarak verilirken, üst açı 

çekimde sanki kameramanın helikopterden aşağıda bulunan kalabalığı çekmesi gibi 

bir örnektir. 

 

Ters açı çekimleri iki yüz arasındaki ileri ve geri çekimlerini içeren 

sekansların olduğu iki insan arasındaki konuşmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yakın çekimlerde kamera özneye yakın yerleştirilmektedir ki bu sayede tüm detaylar 

fark edilebilmektedir. Aşırı yakın çekimlerde kamera yakın çekimlere göre daha 

yakın bir yere yerleştirilmektedir ki yaprağın damarları veya derinin gözenekleri gibi 

yüzeye ait tüm detaylar fark edilebilmektedir. 
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Orta çekimler karakterin belden yukarısını göstermektedir. Belden çekimler 

karakterin vücut diline ve mimiklerine yoğunlaşmaktadır ve karakterin etrafını 

sarmalayan üç boyutlu çevreyi de içermektedir. Geniş açı çekimlerde karakterin 

bütün vücudu görüntü içerisinde yer almaktadır. Hareket alanının tümünü 

içermektedir. Geniş açı çekim bir sokağı, bir odayı ya da bir olayın yer aldığı 

herhangi bir dekoru içerebilir (Mascelli,2002:28). 

 

Görüntüsü elde edilmek istenen objeden yansıyan ışık ışınlarının, ışığa 

duyarlı yüzey ya da algılayıcı üzerine istenen biçimde düşmelerini sağlayan mercek 

ya da mercekler topluluğundan oluşan objektifler kameranın en önemli parçasıdır. 

Sıvanacak görüntünün keskinliğini, rengini, kontrast oranını, dolayısıyla kalitesini 

belirlerler (Spadaro,2003:390). 

 

Gözün görme açısına yakın açıda tasarlanmış objektiflerdir. Normal objektif, 

kullanılan filmin köşegen boyutuna karşılık gelen odak uzaklığına sahip objektiftir 

(Watkins,2003:298). Normal objektifin odak uzaklığı kullanılan animasyon film 

formatının hipotenüsünün hesaplanması ile kolayca bulunabilmektedir. Odak 

uzaklığı animasyon filminin format köşegeninden kısa olan objektiflerdir. Kullanılan 

animasyon filminin planlanan jenerik formatına göre normal objektifin odak 

uzaklığından küçük olan objektifler geniş açı objektiflerdir. Çevreyi gözün 

gördüğünden daha geniş açıda görürler. Alan derinliği ise fazladır. Yakın planda 

bulunan objeleri olduğundan büyük, uzak plandaki objeleri ise küçük göstermesi 

özelliklerindendir.  Köşe kararması kusuru vardır. Konu oranlarını bozar; yakındaki 

konuları abartarak büyütür; uzaktaki konuları ise olduğundan daha küçük vererek 

küçük algılanmasına neden olmaktadır (Lammers,2003:389).  

 

Kalabalık kopyalama sinema tarihinin her döneminde kurtarıcı olmuştur. 

Ancak son bir kaç yıldaki kadar da kolay uygulanmamıştır. Teknolojinin henüz 

gelişmediği dönemlerde bazen büyük panolar boyanarak, bazen film üzerinde 

boyama yapılarak uygulanmıştır.  Günümüzün yazılım ve donanım teknolojileri ile 

bu teknik nerdeyse sınırsız değişkenlikte uygulanabilir hale geldi. On binlerce kişilik 

ordular, binlerce gemiden oluşan filolar ya da dev şehirler oluşturmak artık çok 

kolaydır. Bunu yaparken gerçek görüntüler, yapay görüntüler ya da ikisinin karışımı 

kullanılmaktadır (Lammers,2003:389). 
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Kalabalıkların simulasyonları iki ya da üç boyutlu teknikler ile yapılmaktadır. 

Star Wars: Episode II ve Yüzüklerin Efendisi: İkiz Kule filmlerindeki kalabalıklar üç 

boyutlu bilgisayar animasyonlu modeller ile oluşturulmuştur. Kalabalık kopyalama 

işlemini yapabilmek için pek çok farklı program ve dijital görüntü işleme tekniğinin 

kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bunlardan bazıları, kamera izleme, hareket 

izleme, stabilizasyon, boyama, modelleme, doku kaplama, karakter animasyonu, 

renk düzeltme, ışıklandırma ve maskelemedir (Lammers,2003:389). 

 

Bilgisayar ile ilk morph dönüşüm efekti 1988 yılında Willow isimli fantastik 

filmde gerçekleşmistir. Willow’da bir keçi önce deve kuşuna, sonra tavus kuşuna, 

kaplumbağaya, kaplana ve sonunda ise bir kadına dönüşüyordu. Üç boyutlu 

morfolojik değişim üç boyutlu modeller üzerinde interpolasyon tekniklerinin 

uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Bu teknik nesnenin şekli kendi üzerindeki 

noktaların pozisyonlarının değiştirilmesi ile olmaktadır. Bu değişim oranı zaman ve 

hız fonksiyonları ile kontrol edilebilmektedir. Bu teknoloji ilk olarak Macintosh 

bilgisayarınca uyarlanmıştır (Kul,1993:3). Başlangıç ve bitiş jenerik görüntülerinde 

kullanılan kısımların oranını koyan bir kontrol göstergesi ile resmin istenilen 

noktaları kullanıcı yardımı ile belirlenmektedir (Özkan,1996:96). 

 

Hareket yakalama, dijital efektlerin prodüksiyonu ve sanal karakterlerin 

animasyonunda yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Yüzüklerin Efendisi filminde 

Gollum karakterinin hareketleri hareket yakalama tekniği ile yapılmıştır. Profesyonel 

bir aktör tarafından yapılan hareketlerin üç boyutlu karakter üzerine atanması yoluyla 

güçlü ve canlı bir karakter görünümü sağlanmıştır. 

 

Zamanın dondurulması da çok yaygın olarak kullanılan fotogrammetri 

tekniklerinden birisidir. Zamanın dondurulması, aynı olaya ait farklı bakış açılarına 

sahip aynı anda çekilmiş birçok resmin bir araya getirilmesi işlemidir. Daha ayrıntılı 

açıklamak gerekirse, zamanın dondurulması bir nesnenin etrafına bir dizi kameranın 

yerleştirilmesi ile başlamaktadır. The Matrix, filminde de yeşil ekran arkasına daire 

şeklinde çevrilerek yerleştirilmiş 120 adet kameranın kullanılması ile 

gerçekleştirilmiştir. Kamera kaydı başladığında 120 farklı noktadan kayıt 

edilmektedir. Dolayısıyla, birinci kamera da birinci kare, ikinci kamera da ikinci kare 
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olacak şekilde devam etmektedir. Bu teknik ile çekilmiş sahnede aktör Keanu 

Reeves’ un mermilerden sakındığını gösteren görüntüler yer almaktadır. 

 

Görüntü katmanları birçok katman ile kompozitlenebilir ve ayrı görüntü 

katmanlarının içerisine yerleştirilebilir. Özel teknikler ile görüntü katmanlarını 

birleştiren bu görüntü işleme yöntemine kompozitleme denir. Resim kompozitleme 

iki veya daha fazla farklı görüntülerin zaman ve alan illüzyonu yoluyla bir görüntü 

üzerinde birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bütün resimler aynı anda ve aynı yerde 

ortaya çıkmakta ve beraberce kaydedilmektedirler (Busch, 2003:21). 

 

Hareketli görüntülerin kompozitlenmesine ve düzenlenmesine resim sıralama 

ya da görüntü redaksiyonu denmektedir. Bir bilgisayar animasyonu projesinde 

görüntü sıralaması safhası büyük önem arz etmektedir. Birçok bilgisayar animasyon 

prodüksiyonunda, görüntü sıralama işlemi bilgisayar animasyonunu üretmiş bireysel 

veya üretim takımı tarafından yapılmamaktadır. Son görüntü üzerine jenerik akışını 

sıralama, film, video ve fotoğraf çıktıları özel teknikler ve beceriler gerektirmektedir 

(Kerlow, 2004: 402). 

 

Hareketli görüntülerin kompozitlenmesinde ve kaynaştırmasında kullanılan 

tekniklere geçiş efektleri denir. Çekimler arasındaki geçişler basit ya da kompleks 

olabilmektedir. Görüntü katmanları, alfa kanalları ve maskeler yaygın olarak 

bilgisayar animasyon sekanslarının birleştirilmesinde kullanıldığı gibi, durağan (stil) 

görüntülerin de birleştirilmesinde kullanılmaktadır ( Wright, 2002: 122). Geçiş 

efektleri görsel bakış açısından faydalıdır, çünkü sekansa görsel bir ilgi katmaktadır. 

Süslemesinin yanında geçiş efektleri zaman dilimini işaret etmektedir ve oyundaki 

gelecek hareketin ne olacağını tahmin etmemizi sağlamaktadır. Geçiş efektleri, bir 

sekansın devamlılığını kesip yeni birisinin başladığını da duyurmaktadır. 

 

Kamera tarafından gösterilen hareketin ve senaryo tarafından sağlanan 

bilginin yanında geçiş efektleri sahne ve çekimler arasındaki geçici ve uzamsal 

ilişkiyi belirlemede yardımcı olmaktadır. Hızlı ve basit bir geçiş efekti, mesela kesme 

efekti, arkasından gelen çekimdeki eylemin aynı fiziksel mekanda olacağını 

hissettirmektedir. Uzun bir erime (dissolve) efekti ise bu iki çekimin iki ayrı yerde 
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cereyan ettiğini ve bunlar arasında belli bir zamanın geçtiğini hissettirmektedir 

(Meyer, 2001). 

 

Bir veya birçok sekanstaki görüntülerin renkleri prodüksiyon veya 

prodüksiyon sonrası (postproduction) aşamasında uyarlanmaktadır. Bu renk 

uyarlamasına renk düzenlemesi denmektedir. Aynı zamanda bu işlem renk 

dengelemesi ve renk düzeltmesi olarak da adlandırılmaktadır. Görev dağılımı 

içerisinde renk düzenlemesini yerine getiren genellikle dijital efekt çalışanlarıdır. 

Animasyon filmlerinde bu görevi sanat yönetmeni yerine getirmektedir (Kerlow, 

2004: 407). 

 

Üç boyutlu bilgisayarlı animasyon, yaratıcıya sınırsız denilebilecek ölçüde 

olanaklar sağlama ve seçenekler sunabilme gücüyle diğer araçlardan ayrılır. Bu 

ayrım, yaratıcı kişinin potansiyelinin içsel boyutunun, somutlaştırmaya yönelik dışsal 

boyuta dönüştürülmesi sürecinde belirginleşmektedir. Son yıllarda gelişen bilgisayar 

teknolojisi, film yapım evrelerinin her aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bugün bir 

oyuncunun yanağından aşağı süzülen gözyaşı damlasına, en akıl almaz fantazilere 

kadar her şey beyaz perdede yaratılabilmektedir.  

 

Bilgisayarda animasyon üretimindeki teknik gelişme, sinema televizyon 

dünyasında bir evrimin yaşanmasına sebep olmuştur. Özel efektler gibi yeni 

tekniklerin geliştirilmesi de, animasyonu bulunduğu çerçevenin çok daha dışına 

taşımıştır. Gelişen bilgisayar teknikleri, üretilen görüntülerdeki gerçeklik kalitesine 

daha da yaklaşmasına olanak tanımıştır. 1980’lerin ikinci yarısından sonraki 

dönemde prodüksiyonu tamamlanan filmler incelendiğinde gerçek dünya ile sanal 

dünyada oluşturulan animasyon ve efektlerin nasıl doğal bir şekilde harmanlandığı 

göze çarpmaktadır.  

 

Üç boyutlu animasyonlara, sinema ve jenerik tasarımında, televizyon 

program jeneriklerinin büyük bir kısmında ve televizyon reklamlarında 

karşılaşılmaktadır. Yüzlerce yıl öncesinde yaşamış olan canlılar, hayal mahsulü pek 

çok olay üç boyutlu yazılımlar aracılığıyla görselleştirilebilmektedir 

(Böcek,2001:102). 
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Bilgisayar teknolojisi, reklam filmlerinde gerçekçi film ile animasyon 

filmlerini birleştirme işini kolaylaştırmıştır. Günümüzde oldukça sık kullanılan bir 

tekniktir. Örnek olarak The Cars animasyon filminde cansız nesne olan araba 

figürlerine kişilikler kazandırarak, yaşadıkları maceraları konu alan etkileyici bir 

yapımdır. Animasyonun kişilik kazandırılmakta, anlatımı basite indirgemekte, soyut 

düşünceye form verilmekte, ürün için fantezi bir dünya yaratılabilmekte, sınırsız 

teknik anlatım olanağı verilmekte ve eğlendirici olmaktadır. 

 

Gerçek ya da sanal ortamlarda animasyon görüntüleri, bilgisayarın bir rüya 

makinesi gibi daha önce hiç bir aracın başaramadığı ölçüde insanları eğlendiren, 

bilgilendiren ve eğiten sihirli bir kutu olabileceğini göstermiştir.  Fotoğraf makinası 

nasıl gerçek dünyanın görüntüsünü ölümsüzleştiriyor ise bilgisayarda üç boyutlu 

animasyonlar yardımıyla düş gücünün ve insan zekasının görüntüsünü saptayıp 

ölümsüzleştirmektedir. 

 

Teknolojinin ulaştığı nokta, büyük film stüdyolarının filmleri küçük ve kapalı 

mekanlarda çekerek zamandan tasarruf etme ve maliyetleri düşürme projeleri 

yapmalarına izin vermektedir. Örneğin, Composer adlı bilgisayar programı, kalabalık 

halk yığınlarını dijital olarak gerçekleştirebilmektedir. Yönetmen Zemeckis bu 

konuda şunları söylemektedir: Çok yakında, kalabalık insan görüntülerini içeren 

dijital veri arşivleri olacak ve bunların içinden, tercih edilen dönemin ve yerin 

gardrobuna uygun giyinmiş insanların oluşturduğu kalabalık görüntüleri alınıp, arka 

plan olarak kullanabilinecektir. Eğer filmimde 1920’lerin kıyafetlerini giymiş bir 

kalabalığı görüntülemeye ihtiyacım varsa, o dönemin gardrobuna göre giydirilmiş 

binlerce insanla ugraşmaktansa, bilgisayarla üretilmiş görüntüler kullanmayı tercih 

ederim. Ayakaltında dolaşan binlerce insan yerine birkaç disket, çok daha pratik ve 

ekonomik. Forrest Gump’da Washington Mall ralli sahnesinden bitiş jeneriği için 

alınan sahnede 3000 figüranın tuvalete girip çıkmaları bile çok zor ve pahalı olmuş, 

uzun zaman almıştır (Aygenç,1996). 

 

Gelişen teknoloji ile film jeneriğinin yapımını kolaylaştırmak için olağan 

görüntüler yerine dijital efektler tercihler edilmekte ve dijital efektler dublörlerin 

yerini almaktadır. Örnegin, Clifhanger filminin başlangıç jeneriğindeki oldukça riskli 

dağcılık sahneleri, aslında son derece emniyetli ağlar ve güvenlik hatları kullanılarak 
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çekilmiş, ardından Boss Film stüdyolarında bu halatlar ve ağlar dijital olarak 

silinerek filmden çıkarılmıştır. “Speed, filmindeki görsel efekt teknolojisi ise, bir 

otobüsün 12 metre uzunluğundaki boşluğu uçarcasına geçmesini sağlamıştır. 20 

saniye süren bu sahnenin çekimi için otoyoldaki boşluğa gerçekçi bir dijital arka plan 

hazırlanmış; kuşların, ağaçların, bayrakların, arabaların hepsi bilgisayarda 

üretilmiştir. Dalları rüzgarda sallanan ağaçların yanılsamasını sağlamak için de, tüm 

görüntülere bir bulanıklık eklenmiştir” (Aygenç,1996). 

 

Undisputed filminin boks maçı sahnesine ait çekimlerin tamamlanmasından 

sonra, Ving Rhames'in yüzündeki yaralanma makyajını yetersiz bulan yönetmen 

Walter Hill, çekimi tekrarlamak yerine üç boyutlu yazılımları kullanarak modelleme, 

canlandırma, kaplama ve özel efektler üreten Digital Dimension şirketi ile çalışarak 

bu düzeltmenin bilgisayar ortamında yapılmasına karar verdi. Rhames' in yüzüne 

eklenecek yara ve kan izleri için ilk olarak Photoshop yazılımında bir doku 

hazırlandı. Bu iki boyutlu doku üç boyutlu yazılım olan 3DS Max içerisinde 

oluşturulan üç boyutlu yüz modeli üzerine yerleştirildi. Film çekimleri ile 

birleştirilecek olan bu üç boyutlu yüz modelinin, aktör Rhames'in hareketlerine 

uygun olarak canlandırılması için 3DS Max eklentisi Scene Genie kullanıldı. Son 

aşamada, hazırlanan canlandırmalar 3DS Max’in Scanline kaplama sistemi 

kullanılarak foto-gerçekçi bir görünümle kaplanarak film çekimleri ile 

birleştirilmiştir. 

 

3.4.3. 3D ANİMASYON ve JENERİK YARATIMINDA KULLANILAN 

PROGRAMLAR  

Yazılım endüstrisinin kullandığı teknolojinin güçlenmesi ile birlikte 3D 

tasarım teknolojisi de oldukça güçlendi. Bu programlar sayesinde artık nesneler sanal 

ortama çok daha rahat biçimde aktarılabilmektedir. Çıkan yazılımların büyük 

çoğunluğu ise internet üzerinden ücretsiz olarak da sağlanabilmektedir. Gelişen 

teknolojinin sonucu ortaya çıkan en önemli 3D tasarım programları şunlardır: 

• 3D Studio Max: Autodesk firması tarafından geliştirilen bu program bir 3D 

modelleme programıdır. Temeli Windows’tan önceki işletim sistemi Dos’a 

kadar uzanan bu program animasyon sineması ve mimarlık alanlarında 

http://usa.autodesk.com/
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oldukça fazla kullanıcı sayısına sahiptir. Eklenti desteğide bulunan bu 

program 3D modellemede oldukça popülerdir. İçeriğindeki araçları açısından 

yetenekli olan bu programın mevcut fonksiyonlarına ekstra fonksiyon katmak 

için eklenen küçük programcıklara yani eklentilere örnek olarak; karakter 

animasyon araçları ve sayıları gelişen güncel teknolojide 300-400 adedi bulan 

ışık - gölge hesaplamalarının gerçekçiliği yansıtması için geliştirilmiş 

eklentiler gösterilmektedir. 

• Maya: 3D animasyon yaratabilen ve en çok kullanılan programlardan biridir. 

Programın en büyük özelliği kendi içinde programlanabilir olmasıdır. 

Sektörel olarak karakter animatörleri ve özel efekt tasarımcıları tarafından 

çoğunlukla kullanılmaktadır. En çok işlevsel araçlarından biri karakter 

animasyonudur. Özellikle karakter üzerinde oluşan deformasyonun 

giderilmesi ve dinamik, gerçekçi hareketler kazandırılmasını sağlayan ve 

yüksek çözünürlükte sorun yaratmadan çalışan araçları yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Sinema sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak özel efekt 

paketlerine sahip bir program olan Maya, Auto Desk firmasına aittir. 

• Blender: Tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan bu program 3D içerik 

oluşturma için kullanılır. Popüler bütün işletim sistemlerinde çalışan program 

bir çok özellik sunmaktadır. 

• Houdini: Grafik tasarımcılar için geliştilen bu program güçlü bir 3D 

animasyon yaratıcıdır. 

• Zbrush: Pixologic firması tarafından geliştirilen bu program dünyanın en 

gelişmiş 3D modelleme programı olarak kabul edilir. Zbrush gerçek zamanlı 

3D modelleme ve boyama yeteneğine sahiptir. 

• Modo: Çizgi karakter tasarımı, mimari gibi bir çok alanda kullanılabilen bu 

program ile çizimler üç boyutlu ortamlarda yapılabilir ve daha gerçekçi bir 

görünüm almaları sağlanabilir. 

• Swift 3D: Piyasada bulunan üç boyutlu flash tasarımlar yapabilen tek 

programdır. Gelişmiş özelliklere sahip bu program ile çok rahat bir şekilde 

3D Flash içerikler oluşturulabilir. 

http://www.blender.org/
http://www.pixologic.com/zbrush/downloadcenter/
http://www.luxology.com/modo/
http://erain.com/
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• Lightwave: Lightwave basit bir ara yüze sahip 3D modelleme render 

programıdır. Bu program bir çok filmde digital efekt ve animasyon 

yapımında kullanılmaktadır. 

 

4. BÖLÜM: FİLM JENERİK ÖRNEKLERİNİN TARİHSEL SÜREÇ 

İÇİNDE İNCELENMESİ 

Sinemanın ilk yıllarından itibaren tipografi ve grafiksel öğeler jeneriklerin ve 

sinemasal anlatımın içerisinde yer almıştır. “Filmin ismi, oyuncular ve teknik ekibini 

sunmak jeneriğin ana amacı olmasının yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle temel 

fonksiyonunun ve genel alanına ek olarak filmin senaryosuna gönderme yapan 

izleyiciyi filmin atmosferine hazırlayan önemli bir sinemasal alan olmuştur ” 

(Allison,2001).  Bu gelişim ve değişim, sinemadaki hikayesel anlatımın ilerlemesi, 

pazarlama yöntemlerinin değişmesi, telif hakları gibi faktörlerin yanı sıra, tasarımsal 

değişimler incelendiğinde teknolojik faktörler önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu bölümde 1950-1970, 1970-2000, 2000-2010 süreçlerinde grafik 

tasarımcıların ürettiği önemli film jeneriklerine ve dönemin teknolojik imkanlarıyla 

animatik, görsel efekt olarak sinemaya taşınan film jeneriklerine dair örnekler 

verilecektir.  

4.1. GEÇMİŞ DÖNEM FİLM JENERİK TASARIMLARI 

Dünya sinema tarihi boyunca birçok film farklı yönlerden hem ilklere hem de 

beğeniye sahip olmuştur. Yaşanılan coğrafyadan izleyicinin gelir düzeyine kadar çok 

farklı etkenler anlam oluşturmada ve algılamada etkili olmuştur. “İnsanların 

hayallerini izleyici ile buluşturmayı hedeflemesi ve bunun içinde teknolojiyi 

kullanması yeni açılımları beraberinde getirmiştir. İnsanlık tarihi boyunca birey 

kendini, çevresini ve bilinmeyeni hep merak etmiştir. Bu merakı sinema sanatına da 

yansımıştır. 19. yy’ın ikinci çeyreğinden günümüze kadar yüz yılı aşkın bir süredir, 

kişisel sosyalleşmenin parçası olarak önemli bir yere sahip olan sinema; komedi, 

drama, trajedi gibi heyecana, korkuya vb. duygulara ev sahipliği yapmaktadır 

(Gülen, 2006). 

Film üretim sektörü sinemanın ilk dönemlerinde yapılan film jenerikleri 

birçok standardın oluşmasını bakımından önemlidir. İlk üretilen filmlerde açılış ve 

http://www.newtek.com/lightwave/
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kapanış jenerikleri bulunmamaktadır. Film jenerikleri sinemanın başlangıcında, optik 

ve hareket etkisi ön planda olan jenerikleridir. Sessiz sinemanın içerisinde 

diyalogların yazı kartlarıyla izleyiciye aktarılması, zamanla bu kartların 

tasarımlarının da önem kazanmasına yol açmıştır. Diyalogların yer aldığı bu yazı 

kartlarının sunumu 1910’  lu yıllarda daha fazla önem kazanmış ve filmin girişi de 

diyalog kartlarındaki gibi farklı yazı karakterleri kullanılarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 2- Yazı Kartlarına Örnek 

“Sessiz sinema ve devamındaki süreçte birbirinden farklı jenerik denemeleri 

yapılmışsa da arka planda ilk hareketli görüntü 1923 yılında yapılan “The Merry Go 

Round” (Rupert Julian ve Erich von Stroheim) film jeneriğinde kullanılmıştır. 1924 

yılında “The Speed Spook” adlı filmin jeneriğinde ise ilk defa animasyon 

kullanılmıştır” (Allison, 2001). 

1930’lu yıllarda film jenerikleri durgun arka planlara, sözsüz müzik eşliğinde 

yazılan yazılardan oluşmaktadır. Film ve optik teknolojisinin gelişmekte olduğu bu 

dönemde, jeneriklerde, sahneler arasındaki geçişlerde wipe tekniği uygulanmaktadır. 

Bu teknik 1932 yılından itibaren, büyük stüdyoların tüm jeneriklerinde kendini 

göstermektedir (Gülen, 2006). 

1940 yılına kadar tüm jenerikler, filmden bağımsız, ayrı müzik ve arka planla 

filmde yer almaktadırlar. Örnek verilirse; “The Warner Bros Stüdyosu kendi tarzını 

ilk oluşturan, çoğunlukla, ana karakter portrelerinin üzerine isimleri denk gelecek 

şekilde wipe tekniğini kullanarak jenerik tasarlamaktadır. MGM ise aslan portresini, 

jenerikte akan isimlerin arkasında kullanmayı tercih etmektedir. Twentieth Century 
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Fox ise daha çok dekoratif tipografiyle dokulu arka planlar kullanmaktadır” ( 

Allison,2001). 

Sesin sinemada kullanılması ile jenerikleri sesle okumak gibi farklı 

yaklaşımlar olmuşsa da bu yaklaşımlar kısa sürede terk edilmiştir. Yanı sıra jenerik 

koymama ya da sadece filmin sonuna jenerik eklemek gibi bir takım denemeler de 

yapılmıştır. Film jeneriklerinde sesin kullanılmaya başlanması, yazı kartlarını terk 

etmek gibi bir fikri pekiştirdiğinden farklı görsel jenerik denemeleri yapılmıştır. 

“Örneğin kumsalda kumun üzerine aktörlerin isimlerinin yazılması ve denizle 

birlikte yok olması veya çiçeklerden isimler yazılması gibi uygulamalar yapılmıştır” 

(Gülen, 2006). 

Bu dönemde jeneriklerde yer alan isimlerin sıralaması günümüzde 

kullanıldığı şeklinden farklıdır. Yönetmen jeneriğin sonunda değil, filmin ismiyle 

birlikte başta yer almıştır. İsim sıralaması 1940’lı yılların sonunda günümüzde 

olduğu gibi yerleşmiştir. 1940 ve 50’li yıllarda film jeneriklerindeki farklı deneysel 

yaklaşımlardan uzaklaşılarak yeni görsel çalışmalar yapılmaya başlanılmıştır. Film 

jenerik yapımında kullanılan görsel malzemeler çok yüksek film bütçesi 

gerektirmektedir. Stüdyolar gerek bu masraftan kaçınmak, gerekse Amerikan 

Yazarlar Birliği’nin koyduğu belli telif hakları kurallarını uygulamak amacıyla daha 

sade jeneriklere yönelmiştir (Gülen, 2006). 

4.2. 1950  – 1970 ARASINDAKİ FİLM JENERİK TASARIMLARI 

Görsel olarak 1940 ve 50’lerin başında jenerikler aralıklı yazılarla yazılan 

sade arka planlardan ibaretti. 1950’lerin ortasında bu durum değişmeye başlamış ve 

sinemanın girdiği problemli dönem farklı yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. 

1955’den önce film jenerik tasarımları sanıldığının aksine birçok deneysel 

yaklaşımlarla ve farklı tipografik görsel çalışmalarla doludur. Burada önemli olan 

faktör; bu jenerik çalışmalarının stüdyoların içerisinde çalışan ve ön planda olmayan 

tasarımcılarca yapılıyor olmasıydı. Gerek yönetmen, gerekse tasarımcılar, stüdyo 

yönetimi altında belli kalıplar çerçevesinde hareket etmekteydi. Yönetmen ve 

tasarımcının stüdyo sisteminden kısmen kurtulmaya başlaması, jenerik tasarımında 

farklı ve özgün yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
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1950 ve 1960 aralığında film jenerik tasarımında stüdyo sistemi kısmen 

bağımsızlaşmaya başlamıştır. Dönemin önde gelen isimleri olan Saul Bass ve Otto 

Preminger, tasarımcı-yönetmen ilişkisini stüdyo-firma ilişkisinin önüne 

geçirmişlerdir. Bunun yanında teknoloji ve endüstrinin getirdiği ilerleme ve deneysel 

yaklaşımlar sayesinde film türleri daha da belirginleşmiştir. 1950’lerin bilimkurgu 

filmleri bu türlerden biri olarak gösterilebilinir. Otto Preminger’in 1955 yılında 

çektiği “The Man With The Golden Arm” filminin jeneriği, film gösterime 

girdiğinde seyircide oldukça ilgi uyandırmıştır. 

“Saul Bass’in yaptığı bu çalışma ile filmin posteri ve reklam araçlarında 

kullanılan tasarımsal elemanlar, jenerikte de kullanılmış ve izleyicide bütünlük hissi 

bırakmıştır. Bu etki sinema endüstrisinde kullanılabilecek iyi bir pazarlama taktiği 

olarak görülmüştür” ( King, 1965). 

Film jenerik tasarımında yeni denenen ekran formatı 1953’de bulunan wide-

screen (geniş ekran); daha geniş bir biçim alması ve yazıların yatay olarak yazılması 

konularında esneklik sağlamıştır. Daha dikdörtgen olan bu formatta; fontlar 

küçülerek merkezden kenarlara yerleştirilmeye başlanmış böylece arka plan giriş 

sahneleri ön plana çıkmıştır. Merkezden kenarlara kayan yazılar, bu formatla birlikte 

daha popüler kullanılmaya başlanmıştır. Böylece filmin ilk sahneleri de filmin 

konusuna giriş olarak kullanılmaya ve tasarlanmaya başlanmıştır. 

1960 yılı ve sonrasında film jenerik tasarımı yükselen bir grafik izlememiştir. 

Bilimkurgu ve korku filmlerinde; jenerikler, dramatik bir sahneden sonra gelmeye 

başlamıştır. Bu tarz filmlerin jeneriklerinde arka planlar daha durağan, tipografik 

öğeler büyük ve alışılagelmiş fontlardan farklı fontlar kullanılmıştır. Teknolojinin 

ilerlemesi ile tasarımcıların, yıllardır var olan ve fazla kullanılmayan görsel efektleri 

görsel bir öğe olarak jeneriklerde kullanması, sinemanın klasik tarzdan 

uzaklaşmasında etkili olmuştur ( Gülen, 2006) 

Film eleştirmeni Richard Corliss, “üç dakikalık bu küçük jenerik filmlerinde 

tasarımcılar animasyon, efektler, ağır çekim, çizimler, fotoğraflar gibi ne teknik 

varsa kullanmışlardır” (Billanti, 1982) şeklinde dönemi tanımlamıştır. Bu döneme ait 

en önemli iki film jeneriği Pembe Panter ve İyi, Kötü, Çirkin’dir. 
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4.2.1. Pembe Panter (The Pink Panther) - 1963  

Pembe Panter, 1950-1970 arası döneme ait film jeneriklerinde adeta 

kilometre taşıdır. Tamamen animasyon olması, adeta film içinde bağımsız bir kısa 

film gibi olması, unutulmaz tema müziği onu bir anda filmden daha öne çıkarmış ve 

kendi efsanesini yaratmasını sağlamıştır. 

Jenerik tarihinde Pembe Panter ile ilk defa geniş izleyici kitlesi bir filmin 

jeneriğinden keyif almış, hatta film kadar merak ve keyifle jeneriği izlenmiştir. Bu da 

zaten kısa sürede Pembe Panter'in başlı başına bir animasyon karakterine 

dönüşmesini sağlamıştır. Pembe Panter filminin jeneriği, başarılı bir jenerikte olması 

gereken özellikleri bünyesinde barındırmaktadır ve bu sayede başarılı olmuştur. 

İzleyici seyrettiği jenerik ile filmin nasıl bir film olduğunu hissetmiştir. Absürd, 

heyecan ve aksiyon içeren, mizahi ve komik bir filmdir Pembe Panter. 

   

Şekil-3 David DePatie, Pembe Panter’in Tasarımcısı 

Filmin yönetmeni olan Blake Edwards, Pembe Panter logosunun jenerikte 

animasyon bir karakter olarak görünmesi gerektiğine karar vermiştir. Edwards, o 

zaman farkında olmasa da bu, bir efsanenin doğuş kararıydır. Animatör Hawley Pratt 

tarafından tasarlanan karakter, animatörler David DePatie ve Friz Freleng tarafından 

çizgi filme dönüştürülmüştür. Bu sayede Pembe Panter karakterinin çekilecek 

serilerin başında kısa jenerik filmi olarak gösterilmesine karar verilmiştir. 

Ekip başlangıçta Pembe Panter'i konuşan bir karakter olarak düşünmüştür. 

Bunun için de onun Cary Grant, David Niven gibi etkileyici bir sesin seslendirmesini 

istemişlerdir. Ancak yabancı diller için dublaj gündeme gelirse aynı etkileyicilik 

devam edemeyeceği için bu fikirden vazgeçilerek Pembe Panter'in sessiz kalmasına 
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karar verilmiştir. İkilinin ilk çalışması olan Pink Phink 1964'de yayınlanmış ve aynı 

yıl Oscar ödülü kazanmıştır. Seri, aynı yıl NBC televizyonunda The Pink Panther 

Show adıyla gösterilmeye başlamıştır. 1978'de ABC televizyonuna transfer olan seri, 

tamamen TV için hazırlanmaya başlanılmış ve burada bir sezon boyunca 

yayınlanmıştır.. Seri 1984'de NBC'de The Pink Panther and Sons yani Pembe Panter 

ve oğulları adıyla gösterilmiştir. 

 
Şekil-4 Friz Freleng; Pembe Panter filminin tasarımcılarından 

Pembe Panter'in izleyicisiyle ilk kez buluştuğu 1963 tarihli The Pink Panther 

filminde karakter, alışık olunan Pembe Panter'den biraz farklıdır. Pembe Panter, 

insanların zihninde her zaman kurnaz, peşindeki müfettiş Clouseau'dan kaçmaya 

çalışan, insansı, zeki ve sevimli bir karakter olarak kalmıştır. İlk kez göründüğü bu 

filmde ise insansı olmaktan ziyade kediyi andıran, müfettişi tuzaklarına düşüren bir 

karakterden ziyade kendisi tuzaklara düşen bir karakter olarak resmedilmiştir. Yine 

de, komedi unsurunun yerinde kullanılışı, tipografinin yapıya uygun olarak başarıyla 

kullanılışı, jeneriğin bir bütün olarak başarısını sağlamıştır.

 

Şekil-5 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Film 'Bir zamanlar' yazısı ile başlar. Kullanılan kaligrafi 1960'lı yılların 

özellikle Western filmlerinde rastlanacak türden serifli, dekoratif bir yazıdır. Film bir 

saray sahnesiyle başladığı için yazınsı karakterler de altınsı ve süslü bir yapıdadır. 

 

Şekil-6 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Filmin ana fikrinin çıkış sahnesinde Mihrace, elmasa bakarak 'İçine dikkatle 

baktığınızda küçük bir renk oyunu var, tıpkı bir hayvana benziyor; Bir Panter'e. 

Pembe bir Panter'e...' demektedir. Bu sahneyle filmin adı da konulmuş olmaktadır. 

 

Şekil-7 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Sonraki sahnede Mihrace, Pembe Panter elmasını küçük kızının boynuna asar 

ve bu sahneyle artık jenerikteki meşhur animasyon bölümü başlar. 

 

Şekil-8 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Kamera'nın elmasa yakınlaşmasıyla görsel efekt başlamaktadır. Elmasın 

içinde pembe bir renk patlaması başlar. Bu arada kamera, elmasa yaklaşmaya devam 

eder. 

 

Şekil-9 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Elmasın iyice içine giren kamerayla birlikte Mihrace'nin dediği gibi, belli belirsiz bir 

Panter figürü görülmektedir. Bu sahne, Mihrace'nin tasvirinin görsel açıdan 

izleyicinin gözünde hayat bulmuş halidir. 

 

Şekil-10 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Pembe Panter' in ilk görüldüğü sahne ile Pembe Panter, alışık olduğumuz insansı 

yapısından farklı olarak tam bir kedi gibi resmedilmiştir. Bu arada kırmızı renk, 

karakterlere daha iyi odaklanabilmek için arka planda sabit tutulmuştur.  

 

Şekil-11 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Pembe Panter animasyonlarında alışık olunanın aksine, bu filmde dalga 

geçilen, rahatsız edilen karakter Pembe Panter'dir. Pembe Panter henüz hikayede 

ağırlığını ortaya koymuş olmadığından daha edilgen yapıda çizilmiştir.  

 

Şekil-12 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Diğer efsane karakter Müfettiş Clouseau'nun ilk göründüğü sahnede Clouseau 

karakteri de henüz çok net ve ayrıntılı resmedilmiş değildir. Ancak bazı karakteristik 

özellikleri (şapka, palto, büyük çene) belirgin şekilde çizilmiştir. 

 

Şekil-13 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Pembe Panter animasyonunun temel klişesi olan Panter kaçar, Clouseau 

kovalar sahnesi ile jenerik devam etmektedir. Bu arada arka fondaki kırmızı renk, 

mekansızlık hissi vermektedir. Bu görsel ifade, olaylar çok farklı yerlerde geçebildiği 

için, hikayenin yapısına uygundur. 

 

Şekil-14 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Takip eden sahnede Pembe Panter, ayak izlerini temizlemektedir. Hikaye, 

Müfettiş Clouseau'nun elmas peşinde koşuşu üzerine kuruludur. Sanki elmas canlı ve 

bir türlü ele geçmek istemiyor fikri, bu sahneyle görsel olarak izleyiciye 

hissettirilmektedir.  

 

Şekil-15 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Jenerikte tipografi kullanımı da hikayenin yapısına uygun olarak animasyon 

şeklindedir. Kaligrafi, animasyonun doğal havasına uygun olarak elde yazılmış 

havasında verilmektedir. 

 

Şekil-16 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Pembe Panter tıpkı bir kedi gibi jenerikte yer alan künye yazılarına 

sürtünmektedir. Bu sahneler oldukça orjinaldir çünkü bir daha Pembe Panter bu 

formda görülmeyecektir. 

 

Şekil-17 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Animasyon, jenerikteki künye bilgisiyle uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Örneğin 

Fotoğraf Yönetmeni tanıtılırken Pembe Panter'de bir fotoğrafçı önünde poz 

vermektedir.         

  

Şekil-18 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare           

Komik Pembe Panter, jenerik sahnelerinin altını üstüne getirirken yönetmenin 

isminin çıktığı sahne de Edwards, bir el animasyonuyla Pembe Panter'e 'O kadar da 

değil' mesajı vermektedir.  

 

Şekil-19 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Ve Pembe Panter karakteri de tıpkı film ekibinin gerçek bir üyesiymiş gibi künyede 

ismiyle ve aynı zamanda resmiyle yer almaktadır. 

  

Şekil-20 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Jenerikte künye bilgilerinin yer aldığı tüm sahnelerde, arka planda doğrudan 

pembe renk kullanılmıştır ayrıca yazıların altında pastel tonlarda ek renkler 

kullanılarak bilgilerin daha rahat okunabilirliği sağlanmıştır. 

 

Şekil-21 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 
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Geçiş öncesi son sahne olan Pembe Panter'in sinirli gözlerine zoom yapılmaktadır.  

 

Şekil-22 Pembe Panter Film Jeneriğinden bir kare 

Jeneriğin finali hikayenin Roma'da başladığını gösteren sahneyle yapılmaktadır. 

4.2.2. II Buono, II Brutto, II Cattivo - 1966  (İyi, Kötü, Çirkin) 

Çirkin (Eli YVallach), Sansın (Eastwood) ve Melek Göz (Van Cleef) ile bir 

sinema efsanesi olan bu filmin jeneriği de filme yakışır güzelliktedir. Sergio 

Leone'nin efsanevi Dolar üçlemesinin son halkası 1966 tarihli İyi, Kötü, Çirkin 

serinin belki de en ünlü filmi olmuştur. Film, başındaki jenerik bölümünden son 

sahnesine dek her ayrıntısı ile izleyicinin beğenisi kazanmış ve kült katogorisinde 

yerini almıştır. 

Filmin jenerik tasarımcısı Iginio Lardani, bu çalışmasında tipografik 

unsurlardan animasyonlara, durağan resim kullanımından etkili  frapan renklerdeki 

ton kullanımına dek pek çok farklı tekniği kullanmış ve ortaya son derece yaratıcı bir 

jenerik çalışması çıkmıştır. 

Jenerik, filmden ipuçları taşıyan sahnelerin kullanımıyla (bir topla ateşe 

tutulan atlı animasyonu ve filmden alınarak tek ya da iki renkli olarak kullanılan 

fotoğrafik sahneler), ünlü tasarımcı Saul Bass'in jeneriğin film hakkında ipuçları 

vermesi gerektiği savını baştan sona desteklemektedir. Ancak jeneriğin tasarımcısı 
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Iginio Lardani hakkında pek fazla kaynak bulunmamaktadır. Bilinenler ise 12 yıl 

boyunca onunla çalışmış olan oğlu Alberto'nun aktardıkları ile bilinebilmektedir. 

Alberto'ya göre Iginio, herhangi bir okula gidip grafik eğitimi almamış olmasına 

rağmen doğuştan gelen resim yeteneğini, kendini yetiştirerek mesleğe 

dönüştürmüştür. Iginio, filmlerin afişlerini tasarlayıp çizerek film endüstrisine girmiş 

bir isimdir. Dolar üçlemesinin yanı sıra pek çok İtalyan filminin afişlerini de 

tasarlamıştır. Iginio'nun tüm bu çalışmalarında kullandığı teknikleri 

(animasyonlardan diğer görsel efektlere) ve uygulama alanlarını ( jenerik ve 

fragmanları) tamamen el ile hazırlayarak kendi stüdyosunda çalıştığı yine aktarılan 

bir diğer önemli bilgidir. Sonuç olarak bu jenerik, görselliğe tutkun bir ismin tadına 

doyulmaz pek çok eserinden biri olmuştur. İyi, Kötü, Çirkinin jenerik çalışması 

aradan geçen 45 yıla rağmen hala keyifle izlenmektedir. 

 

Şekil-23 II Buono, II Brutto, II Cattivo Film Jeneriğinden bir kare 

Lardani'nin jenerik çalışması, animasyon ve pop art etkilerinin fazlasıyla 

görüldüğü bir tasarımdır. Filmin hikayesiyle ilgili pek çok ipucunu bünyesinde 

barındıran jenerik çalışması baştan başa filmin konusuna dair ipuçları içermektedir. 

Günümüz tasarım teknolojilerini uygulayanlar tarafından belki fazlasıyla 

tepki çekebilecek olan bu yaklaşım 1960'lı yıllarda fazla tepki görmemiştir. 

Tepkiselliğin beklide en önemli ayrıntısı atlı kovboy figürüdür. Filmin kahramanı da 

olan bu figür ile jenerik başlamaktadır. 

Tipografi seçimi dönemin ruhunu yansıtması açısından oldukça başarılıdır. Serifli ve 

western karakterlerle hazırlanmış olan künye, aynı zamanda vahşi batı döneminin 

ilan / afiş tasarımlarına gönderme yapar şekilde hazırlanmıştır.  
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Şekil-24 II Buono, II Brutto, II Cattivo Film Jeneriğinden bir kare 

Bir western filmi olmasına rağmen jenerikte görsel efekt kullanılmıştır. 

Jenerikte kullanılan efektler genel olarak film şeritlerinin yanarak bir sonrakiyle yer 

değiştirmesi, çeşitli silme efektleriyle film şeriti üzerinde yazı için yer açma ve bu 

alana tipografi bindirme amaçlı hazırlanmıştır. Genel olarak durağan fotoğraflar ve 

durağan efektler kullanılmıştır, hareket ise animasyon sahneleriyle verilmiştir. 

Fotoğraf kareleri, yüksek kontrastlı, renklerin adeta patladığı doygunlukta 

kullanılmıştır. Bu anlamda, jenerikte normal bir fotoğraf görülememektedir. Tüm 

fotoğraflar, filmin sahnelerinden alınmıştır ve filmin vahşiliğini, maskülen yapısını 

desteklemek istercesine sert tonlarda izleyicinin karşısına çıkmaktadır.  

 

Şekil-25 II Buono, II Brutto, II Cattivo Film Jeneriğinden bir kare 

Lardani başrol oyuncularının ismini jenerikten verirken kahramanların 

resimlerini izleyiciye göstermiştir. Genelde TV filmi ya da dizi filmlerinde kullanılan 

bu yöntemi uzun metrajlı bir film jeneriğinde uygulamıştır. Fotoğrafların önünde 

basit bir silme efektiyle yer açılmıştır. Ancak bu, onlara adeta saygısızlık edercesine, 

fotoğrafın büyük kısmını yok ederek açılmaktadır. Bu uygulama aslında buradaki 

maksülen yapı için oldukça doğaldır ve verilen mesaj şudur; “bu hikayede, herkes 

harcanabilir”. 

Yine de bu esprinin hazırlanmasında estetik kaygılar da gözetilmiştir. 

Örneğin tipografi, bütünlüğün sağlanması amacı nedeniyle arka plandaki resmin 

rengiyle aynı tondadır.  
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Şekil-26 II Buono, II Brutto, II Cattivo Film Jeneriğinden bir kare 

Yeni gelen sahnede atlı kovboy figürü yeniden izleyici ile karşılaşmaktadır. Ancak 

bu kez filmin isim künyesinin çıkmasını sağlamak gibi bir görevi vardır. Ön planda 

bir top görülmektedir. Atlı kovboy figürü tam topun önünden geçerken top 

patlamakta ve dağılan kovboy figürü tipografiye dönüşmektedir. Topun patlayacağını 

bilmesine rağmen iki kez daha topun önünden geçen karakter, sonunda filmin uzun 

isim künyesinin oluşmasını sağlamaktadır.  

 

Şekil-27 II Buono, II Brutto, II Cattivo Film Jeneriğinden bir kare 

Filmin içinden alınmış ve monokrom renklerden oluşan fotoğraflar 

görülmeye devam ederken, künye bilgileri de aynı teknikle izleyicinin karşısına 

çıkmaktadır. Arka plandaki fotoğraflarla ön plandaki tipografi arasında jeneriğin 

geneline bakıldığında bir ilişki yoktur. Sadece filmin başrol oyuncularının tanıtıldığı 

sahnede ve filmin müziklerini hazırlayan kompozitör Ennio Morricone'nin tanıtıldığı 

sahnede bir ilişki görülmektedir. 

Morricone'nin isminin geçtiği sahnede kullanılan fotoğraf, filmin içinden alınan 

önemli bir sahnenin fotoğrafıdır ve jenerik akışında arka planda Güneyli bir orkestra 

yer almaktadır.  

 

Şekil-28 II Buono, II Brutto, II Cattivo Film Jeneriğinden bir kare 
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Jeneriğin son bölümünde görüntülenen fotoğraf kareleri, bu tasarımın filmin 

tam anlamıyla kısa bir özeti olduğunun da göstergesidir. Jenerik, baştan sona dikkatle 

izlenildiğinde aslında filmi de izlemiş gibi hissettirmektedir. Günümüz jenerik 

tasarımında bu filmin jenerik tasarımındaki gibi daha film başlamadan bütün 

süprizleri izleyici ile paylaşma yaklaşımı kullanılmamaktadır. Çünkü günümüzde 

izleyici, iyi bir hikaye kadar sürprizlerle dolu bir akışa da önem vermektedir. 

Son karade ünlü yönetmen Sergio Leone'nin ismi gelmektedir. O da dikkatli 

izlenirse topun ucundadır. Sebebi ise; bu filme yatırılan finansmanın karşılığında 

filmin gösteriminden sonra elde edilecek gelir için duyulan endişedir. Ancak sonuç 

beklenenin de ötesinde bir başarılı olmuştur. 

4.3. 1970  – 2000 YILLARI ARASINDAKİ FİLM JENERİK TASARIMLARI 

Bilgisayar teknolojisinin, film yaratım aşamalarında kullanılmaya başlanması 

ile “George Lucas, sinema alanında bilgisayarın yeteneklerinden yararlanan ilk 

yönetmen olarak Stars Wars adlı yapımı gerçekleştirdi”(Türün,1991: 22-23).  1990’lı 

yıllarda bilgisayar animasyonlarının tür filmlerinde kullanılması yaygınlaştı. Üç 

boyutlu bilgisayar animasyonu bu dönemde birçok teknikler ile uygulanır olmuştur. 

Görsel efekt ve animasyon filmlerindeki artış bilgisayar animatörleri ve dijital 

sanatçılarına karşı bir talep oluşturmuştur. Londra da Mill ve Santa Barbara 

stüdyoları 1990’da, Digital Domain stüdyosu ise 1993’te kurulan stüdyolardır ve 

sinema için bilgisayarlı animasyon üretmeye başlamışlardır. “Bir animasyonun 

oluşturulmasında, çizimlerin yaratılması, hareketlerin düzenlenmesi, renklendirme, 

çekim ve çekim sonrası aşamalarının tümünün bilgisayar tarafından 

gerçekleştirilebilmesi, bu konudaki bilgisayar yazılım çalışmalarının da 

yoğunlaşmasını sağlamıştır” (Gürsaç,1993:12). 

1990’lı yıllarda birçok tür filmleri büyük ölçüde animasyon destekli 

üretilmiştir. Örneğin, “Angel film stüdyoları tarafından 1992 yılında bilgisayar 

animasyonu yapılan “The Lawnmover Man” filmi, tür filmler içerisinde bilgisayar 

animasyonu ile sanal gerçekliği ortaya koyan ilk film olmuştur. Batman Returns 
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filmi de sürü(kalabalık) animasyonun etkili bir şekilde kullanıldığı bir 

prodüksiyondur”(Goodman,1999:34). 

1991 yılında “The Beauty and The Beast” filminde ise anime edilen kamera 

Beauty ve Beast’i takip ederken, üç boyutlu olarak oluşturulan ve içinin mermer 

dokusu ile kaplanmış bir sanal ortamda dans ederlerken çekilmektedir. Bu film, 

gösterime girdiği yıl için en iyi film dalında Oscar’a aday gösterilmiştir. 

1992 yılı Amerikan yapımı Alaaddin’in Halısı, Disney’in animasyonlarına 

farklı bir örnektir. Sihirli halının organik yüzeyi ve dokusu kusursuz bir şekilde 

anime edilmiştir. 1993 yılında Stephen Spielberg tarafından çekilen ve ILM firması 

tarafından animasyonları tamamlanan “Jurassic Park filmi iskelet kinematikleri, deri 

ve her kas için lokal deformasyonlarının filmin animasyonlarında kullanıldığı ilk 

örneklerden biridir”(Shay, 1993: 14). Bu dönemde Walt Disney’in tür animasyonları 

dijital görüntü üretim süreçlerinde gerekli standardı yakalamıştır. 

1995 ve sonrasında canlı aksiyon filmlerindeki üç boyutlu animasyonlar ile 

patlama efektleri yapılmıştır. “1995’ te Pixar stüdyoları tarafından üretilen Toy Story 

filmi, tamamı üç boyutlu bilgisayar animasyon teknikleri ile yaratılmış ilk animasyon 

filmidir”(Robertson,1995:35). 

1998 yılına gelindiğinde sektöre sunulan animasyonların yalnızca üretim 

sayıları değil aynı zamanda kalite ve yaratıcılık gücü de oldukça gelişmiştir. 1999 

yılında piyasaya sürülen filmler de aynı derecede etkili olmuştur. 1996’da 

Dragonheart filmindeki başrol oyuncularından birisi bilgisayar yapımı bir yaratıktı. 

Twister filminde ise hortumlar yaratmak için dinamik simülasyonlar kullanılmıştır. 

Oscar ödüllü Titanic filminde de anime edilmiş bir deniz yaratılmış, dijital 

kompozitleme (renk ekleme) uygulanmış ve geminin güvertesindeki ilave dijital 

görüntüleri oluşturmak için hareket yakalama sistemleri kullanılmıştır. 

Spawn filminde anahtar kare animasyon ile gerçekçi sıvama teknolojisi 

birleştirilerek giysi animasyonu etkili şekilde kullanılırken, Mars Attacks filminde de 

geniş ve kapsamlı bir giysi animasyonu yapılmıştır. Fight Club filminde ise resim 

tabanlı modelleme ve sıvama teknolojisi kullanılmıştır. 
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1970’li yıllar ile 1990’lı yıllar karşılaştırıldığında üretilen dijital efektler çok 

daha fazla işlem gerektiren ve izleyiciyi etkileyici niteliktedir. Örneğin, 1995 yılında 

çevrilen Batman Forever filminin jeneriği de dahil olmak üzere 250 görsel efekt 

çekimi yapılmıştır. 1997 yılındaki Titanic’te ise bu sayı 550’dir. 

Bilgisayarlı animasyonun, film tasarım aşamasında ve jenerik tasarım 

aşamasında kullanımına örnek olarak aşağıdaki iki film incelenmiştir. 

4.3.1. Alaaddin, 1992 

   

Şekil-29 Alaaddin Film Afişinden kareler 

Jeneriğin tasarımı ve filmin animasyon üretimi sırasında animatörler ilk önce 

Aladdin’i tasvir etmişlerdir. Yönetmen ve yapımcı John Musker şu şekilde 

açıklamıştır: “Erken gösterimler için oluşturduğumuz hikaye de, karakterimiz biraz 

daha gençti ve onunla oynayan bir annesi vardı. [...] Tasarım esnasında daha atletik 

görünümlü, daha iri, daha öne çıkan genç adam versiyonu oluşturuldu. İlk başta on 

üç yaşında olan Aladdin karakteri tasarımın sonunda on sekiz yaşında olarak tasvir 

edilmiştir” (Thomas,1997). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Musker&usg=ALkJrhgF8OMV86nRergZdWcoeZFx_0-qQg
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://withfriendship.com/images/c/14268/Aladdin-1992-film-image.jpg&imgrefurl=http://withfriendship.com/user/boss/aladdin-1992-film.php&usg=__rI1ETlP2K2KU4x9ocJm-QdBcRaI=&h=893&w=600&sz=165&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=yRq63dcrJa-AQM:&tbnh=132&tbnw=91&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=4&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=33&ty=50
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ltB1v3541rc/TLGFPbdMFHI/AAAAAAAAAW4/qWkzku3lYeg/s1600/Aladdin+(1992).jpg&imgrefurl=http://itimaiamintesticraciunul.blogspot.com/2010/10/minunata-lume-disney-aladdin-1992-film.html&usg=__j2BrBW3JRk0kIlpMnVpTtVPlZJs=&h=600&w=375&sz=58&hl=tr&start=2&zoom=1&tbnid=Q5ifFZ7gqFHrPM:&tbnh=135&tbnw=84&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img187.imageshack.us/img187/9938/aladdinob9.jpg&imgrefurl=http://www.emuleday.com/search/Aladdin++MP3&usg=__Jvq6jvshamxS3BbM0whTpibqTGk=&h=475&w=338&sz=36&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=4aQiDPMYj9S-ZM:&tbnh=132&tbnw=118&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=16&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=68&ty=75
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://withfriendship.com/images/c/14268/Aladdin-1992-film-image.jpg&imgrefurl=http://withfriendship.com/user/boss/aladdin-1992-film.php&usg=__rI1ETlP2K2KU4x9ocJm-QdBcRaI=&h=893&w=600&sz=165&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=yRq63dcrJa-AQM:&tbnh=132&tbnw=91&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=4&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=33&ty=50
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ltB1v3541rc/TLGFPbdMFHI/AAAAAAAAAW4/qWkzku3lYeg/s1600/Aladdin+(1992).jpg&imgrefurl=http://itimaiamintesticraciunul.blogspot.com/2010/10/minunata-lume-disney-aladdin-1992-film.html&usg=__j2BrBW3JRk0kIlpMnVpTtVPlZJs=&h=600&w=375&sz=58&hl=tr&start=2&zoom=1&tbnid=Q5ifFZ7gqFHrPM:&tbnh=135&tbnw=84&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img187.imageshack.us/img187/9938/aladdinob9.jpg&imgrefurl=http://www.emuleday.com/search/Aladdin++MP3&usg=__Jvq6jvshamxS3BbM0whTpibqTGk=&h=475&w=338&sz=36&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=4aQiDPMYj9S-ZM:&tbnh=132&tbnw=118&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=16&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=68&ty=75
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://withfriendship.com/images/c/14268/Aladdin-1992-film-image.jpg&imgrefurl=http://withfriendship.com/user/boss/aladdin-1992-film.php&usg=__rI1ETlP2K2KU4x9ocJm-QdBcRaI=&h=893&w=600&sz=165&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=yRq63dcrJa-AQM:&tbnh=132&tbnw=91&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=4&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=33&ty=50
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ltB1v3541rc/TLGFPbdMFHI/AAAAAAAAAW4/qWkzku3lYeg/s1600/Aladdin+(1992).jpg&imgrefurl=http://itimaiamintesticraciunul.blogspot.com/2010/10/minunata-lume-disney-aladdin-1992-film.html&usg=__j2BrBW3JRk0kIlpMnVpTtVPlZJs=&h=600&w=375&sz=58&hl=tr&start=2&zoom=1&tbnid=Q5ifFZ7gqFHrPM:&tbnh=135&tbnw=84&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img187.imageshack.us/img187/9938/aladdinob9.jpg&imgrefurl=http://www.emuleday.com/search/Aladdin++MP3&usg=__Jvq6jvshamxS3BbM0whTpibqTGk=&h=475&w=338&sz=36&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=4aQiDPMYj9S-ZM:&tbnh=132&tbnw=118&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=16&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=68&ty=75
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Şekil-30/ 31 Alaaddin Film Jeneriğinden kareler 

 

 

Şekil-32 Alaaddin Filminde Kullanılacak Karakterlerin Tasarım Aşaması 

 

Şekil-33 Alaaddin Film Jeneriğinden bir kare 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.musicman.com/00pic/3429.jpg&imgrefurl=http://www.musicman.com/00pic/3429.html&usg=__U6erYmuCxmJSLgBUixOk3AZRFlA=&h=444&w=300&sz=37&hl=tr&start=0&zoom=1&tbnid=KXU8MMCg9PUgEM:&tbnh=121&tbnw=82&ei=Hh_bTfytF4PxsgblkdjLDg&prev=/search?q=aladdin+1992+film&hl=tr&sa=X&biw=1345&bih=527&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1&iact=rc&dur=577&sqi=2&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:0&tx=45&ty=88
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Alaaddin karakteri, animatör Glen Keane’nin denetleme liderliğindeki bir 

ekip tarafından tasarlanarak ilk animasyon aktörü Michael J. Fox’a benzetilerek 

yapılmıştır. Tilki gibi kurnaz bir Aladdin. “Üretim sırasında, tasarımın çok çocuksu 

olduğuna karar verildi ve benzetme öğelerinin yeterince cazip olmadığı düşünülerek, 

karakter oyuncusu Tom Cruise ve Calvin Klein modellerini oluşturan öğeler eklemek 

için yeniden tasarlandı” (Entertainment Weekly . 1992-09-04. 

http://www.ew.com/ew/article/0,,312562,00.html). 

Karakterlerin tasarımı için karikatürist Al Hirschfeld ve yapım tasarımcısı 

Richard Wende temaya uygun olarak Farsça ve Arapça Minyatür baskısı olan hat 

tarzında tipografik öğelere jenerikte yer vermiştir. 

Jenerikte perdeye yansıyan bir diğer karakter olan Cafer’i yaratan animatör 

Andreas Deja, karakterin Aladdin’e zıt olmasını istediği ifade etmiştir. “Her 

animasyon karakteri, görüldükleri sahneleri ve karakterleri birbirleri ile bütünlük 

kurarak yaratabilmek için tasarımlarını yapan animatörler de farklı stüdyolarda 

çalışmış olsalar bile sürekli koordineli çalışmışlardır. Örneğin, Disney-MGM Studios 

Florida çalışan Aladdin'in animatörü Glen Keane ve Walt Disney Feature Animasyon 

Kaliforniya kolunda çalışan Yasemin’in animatörü Mark Henn birbirleriyle tasarım 

detaylarını sürekli paylaşmışlardır”(Çulha, John (1993/08/15). Disney's Aladdin 

Animasyon Film An yapma Of. Disney Editions. ISBN 978-1-56282-757-1 . Disney 

Editions ). 

Jenerik sahne tasarımı için, düzen danışmanı Rasoul Azadani mekan ve giysi 

rehberliği için İran’da birçok fotoğraf çekmiştir. Diğer esintilerde ise 1940 ve 

1950'lerde Disney'in yaptığı animasyon film jenerikleri kullanılmıştır. Renklendirme 

ve bilgisayarlı tasarım sürecinde kişiliğe göre motifler ve renkler seçilmiştir. 

Kahramanların karakteristik özellikleri Cin için mavi gibi açık renkler, Saray için 

kırmızı ve siyah gibi koyu ışıklı renkler, Aladdin için nötür sarı renk, antagonistleri 

kullanımı ve Aladdin’in ve Yasemin’nin yaşadığı heyecanı anlatan mor renk ile 

izleyiciye aktarılmıştır. 

 Bilgisayar animasyon harikası jeneriğin filme bağlandığı ilk sahnede mağara 

girişinde olan Aladdin, çöken mağaradan kaplan gibi kaçmaya çalışmaktadır.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&rurl=translate.google.com.tr&sl=tr&tl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Entertainment_Weekly&usg=ALkJrhgPCcEYnFF3Wo3gl1jiIQAbJW3Icg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number&usg=ALkJrhiQ7AXkQK0grE4Lkj8kyCs6qtx_-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-56282-757-1&usg=ALkJrhilQu5vrZ0kpRu-mCNgm9n5g-uj3g
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4.3.2. Toy Story, 1995 

    

Şekil-34/ 35 Toy Story Film Afişinden kareler 

1995 yapımı Toy Story, Pixar stüdyolarında hazırlanmış Walt Disney Pictures 

prodüksiyonlu tamamı bilgisayarlı animasyonla oluşturulmuş ilk animasyon filmidir. 

   

Şekil-36/ 37 Toy Story Film Jeneriğinden bir kare 

Toy Story’nin başlangıç jeneriği, bilgisayarlı animasyonla oluşturulan 

karakterlerin filmde yer almaya başlaması ile görüntüler üzerine akan yazılardan 

oluşmuştur. Hikaye ana karakter Woody’e sahip Andy’nin doğum günü sabahında 

oyuncakları ile oynadığı görüntülerle başlamaktadır. “Hadi Kovboy” diye seslenerek 

elindeki Woody’i şekilden şekle sokmaktadır. Bu arada filmin yönetmeni, müzik 

yönetmeni, görüntü yönetmeni isimleri film kareleri üzerinde akmaktadır. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=tr&langpair=en%7Ctr&rurl=translate.google.com.tr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures&usg=ALkJrhjNAB6aCu6db7PWtZpSHkdDiwLSxg
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http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://thefilmstage.com/wp-content/uploads/2009/12/ToyStory3b.jpg&imgrefurl=http://thefilmstage.com/2009/12/20/andy-makes-an-epic-decision-in-first-toy-story-3-clip/&usg=__LNy6Ac9MR3ER-74BuijZLGMV0l8=&h=672&w=1200&sz=274&hl=tr&start=16&zoom=1&tbnid=AMMwAxfUJicAMM:&tbnh=84&tbnw=150&ei=Nl_cTbSONs31sgaVtO3kDg&prev=/search?q=toy+story&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1
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Oyuncakların gizli yaşamı, Pixar’ın olay yaratan animasyon filmi Toy Story ile 

gözler önüne seriliyor. Buzz Lightyear adlı yeni çıkan oyuncak, doğum gününde 

Andy’e hediye edilir. Oyuncağı çok seven Andy, eski gözdesi Şerif Woody’e olan 

ilgisini yitirir. Bir gün Buzz yanlışlıkla pencereden aşağı uçunca, herkes (diğer 

oyuncaklar) Woody’nin onu öldürdüğüne inanır. Woody, kendisini kurtarabilmek 

için Buzz’ın arkasından giderek onu geri getirmeye karar verir. Fakat ikiliyi dış 

dünyada büyük tehlikelerle dolu maceralar beklemektedir. 

  

Şekil-38/ 39 Toy Story Film Jeneriğinden bir kare 

 

   

Şekil-40/ 41 Toy Story Film Jeneriğinden bir kare 
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 “Film karakterleri gelişmekte olan animatörlerin rehberliğinde animasyonlu 

hikaye panoları ile başladı. Animatörler, karakter animasyonu için 400 bilgisayar 

modelleri kullanarak film üzerinde çalıştı.  Her karakter kil veya animasyonlu 

bilgisayarda çizilmiş şeması ile yaratılmış oldu. Animatörler aydınlatma, görsel 

efektler, gölgelendirme ve sonra render kullanarak filmin son tasarımını 

görüntülemek için bilgisayardan faydalanarak toplamda 800.000 film karesi için, 

114.240 kare animasyon, 300 saat bilgisayar kullanılmıştır” (Henne, Mark; Hal 

Hickel, Ewan Johnson ve Sonoks Konishi (1996 25-28 Şubat). 

 

Şekil-47 Toy Story Film Karakterlerinin Tasarım Fotoğrafları 

 

Şekil-48 Toy Story Film Jeneriğinden bir kare 
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Andy, Woody’i yatağın üzerine bırakarak odadan dışarı çıkar ve hemen ardından 

Woody, diğer oyuncaklara rahat olmalarını söyleyerek canlanır. Elbette diğer 

oyuncaklarda canlanmaktadır. İşte jenerikten filmin ilk karesine bu sahneyle 

geçilmiştir.  

 

Şekil- 49 Toy Story Film Jeneriğinden bir kare 

Tamamı bilgisayarlı animasyon tekniği ile yapılmış ilk animasyon filmi olan 

Toy Story, yaptığı gişe ve yetişkin izleyici kitlesinde bulduğu olumlu tepkiler 

sayesinde devam eden bir seri olmuştur. Toy Story 2 ve 3D teknolojisi ile yaratılan 

2010 yapımı, izleyici ile buluşan Toy Story 3 Woody’nin maceralarına devam 

etmesini sağlamıştır. 

4.4. 2000–2010 YILLARI ARASI GÜNCEL DÖNEM FİLM JENERİK 

TASARIMLARI 

Günümüz teknolojisinin 2D- 3D bilgisayarlı animasyon teknikleri, özel efektler ve 

dijital grafik tasarımlarıyla üretilmiş yeni nesil film ve jenerik tasarımı oldukça 

ilerlemiştir. 2000’li yılların başında Animasyon üretimindeki sayının ve kalitenin 

gelişimi sebebiyle Amerika Sanat ve Bilim Akademisi(AMPAS) 2001 yılında “En 

İyi Animasyon Filmi” adı altında yeni bir kategori eklemiştir. Dreamworks’ün 

“Shrek” animasyon filmi bu kategorideki ilk ödülü almaya hak kazana animasyon 

filmidir. 
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Şekil-50 Shrek Filmine Ait Görüntüler. 

4.4.1. ÇİZGİ ROMANDAN UYARLANAN ANİMASYON FİLM 

JENERİKLERİ 

Film jenerikleri arasında kuşkusuz en beğenilen ve izlenenler, çizgi roman - 

çizgi film kökenli filmlerin jenerikleridir. 

Pembe Panter, film jeneriği için yaratılmıştır. Önceden çizgi film ya da çizgi 

romanı yoktu. Sonradan çizgi film serisi yapıldı. Aslında bunun iki nedeni var. 

Birincisi izleyiciyi ilgilendiren yönüdür; bu jenerikler ilham alındıkları çizgi roman - 

çizgi film konseptine uygun olarak hazırlanırlar. Yani diğerlerine göre daha renkli, 

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://i4.ytimg.com/vi/Y5lj0awxpLA/0.jpg&imgrefurl=http://mp3dinle.tk/MnhjZDZ1YWk4VVk/new-kavkaz-shrek.html&usg=__h2birmM3xqLj_36PthyLNQplik4=&h=360&w=480&sz=13&hl=tr&start=46&zoom=1&tbnid=CVAOdbvcor8fRM:&tbnh=116&tbnw=161&ei=OJbcTZlBxYKzBoiG0OoO&prev=/search?q=shrek+jenerik+foto%C4%9Fraflar%C4%B1&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&sqi=2&page=3&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:46&tx=91&ty=58
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kelebekucusu.com/wp-content/uploads/2011/01/shrek.jpg&imgrefurl=http://www.kelebekucusu.com/?paged=3&usg=__R2JAl3ZOYvGfaE9V9kGno9h0JW4=&h=300&w=400&sz=38&hl=tr&start=13&zoom=1&tbnid=_sY6IKHo_wmbBM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=rZbcTYGvEsfJtAbzuq3wDg&prev=/search?q=shrek+foto%C4%9Fraflar%C4%B1&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://i4.ytimg.com/vi/Y5lj0awxpLA/0.jpg&imgrefurl=http://mp3dinle.tk/MnhjZDZ1YWk4VVk/new-kavkaz-shrek.html&usg=__h2birmM3xqLj_36PthyLNQplik4=&h=360&w=480&sz=13&hl=tr&start=46&zoom=1&tbnid=CVAOdbvcor8fRM:&tbnh=116&tbnw=161&ei=OJbcTZlBxYKzBoiG0OoO&prev=/search?q=shrek+jenerik+foto%C4%9Fraflar%C4%B1&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&sqi=2&page=3&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:46&tx=91&ty=58
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kelebekucusu.com/wp-content/uploads/2011/01/shrek.jpg&imgrefurl=http://www.kelebekucusu.com/?paged=3&usg=__R2JAl3ZOYvGfaE9V9kGno9h0JW4=&h=300&w=400&sz=38&hl=tr&start=13&zoom=1&tbnid=_sY6IKHo_wmbBM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=rZbcTYGvEsfJtAbzuq3wDg&prev=/search?q=shrek+foto%C4%9Fraflar%C4%B1&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://i4.ytimg.com/vi/Y5lj0awxpLA/0.jpg&imgrefurl=http://mp3dinle.tk/MnhjZDZ1YWk4VVk/new-kavkaz-shrek.html&usg=__h2birmM3xqLj_36PthyLNQplik4=&h=360&w=480&sz=13&hl=tr&start=46&zoom=1&tbnid=CVAOdbvcor8fRM:&tbnh=116&tbnw=161&ei=OJbcTZlBxYKzBoiG0OoO&prev=/search?q=shrek+jenerik+foto%C4%9Fraflar%C4%B1&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&sqi=2&page=3&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:46&tx=91&ty=58
http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.kelebekucusu.com/wp-content/uploads/2011/01/shrek.jpg&imgrefurl=http://www.kelebekucusu.com/?paged=3&usg=__R2JAl3ZOYvGfaE9V9kGno9h0JW4=&h=300&w=400&sz=38&hl=tr&start=13&zoom=1&tbnid=_sY6IKHo_wmbBM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=rZbcTYGvEsfJtAbzuq3wDg&prev=/search?q=shrek+foto%C4%9Fraflar%C4%B1&hl=tr&biw=1345&bih=527&tbm=isch&itbs=1
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daha hareket ve atraksiyon içeren, hayal gücü ve kurgusallığın bariz biçimde ön 

planda olduğu, seyri daha zevkli olan tasarımların ortaya çıkmasını sağlar. İkincisi 

ise tasarımcıyı ilgilendiren yönüdür; kıyaslandığında daha kolay ve eğlenceli 

olmasıdır. Zaten öykünün kahramanı, muhtemelen birkaç milyon insan tarafından 

kendi öz kardeşleri kadar iyi tanınmaktadır. Yani yapması gereken tek şey hikayenin 

konseptini anlatan bir animasyon hazırlamaktır. Çok fazla reel görüntüler çekilmesi 

bile gerekmemekle birlikte bu tür filmlerin potansiyel izleyicisi olan çizgi roman 

hayranlarını mutlu edecektir.  

4.4.1.1. Spider Man 2 – 2004 

İlki gibi serinin ikinci filminin jeneriği de Kyle Cooper tarafından hazırlandı. 

Bu kez görsel açıdan daha iyi bir işçiliğe imza atan sanatçı, jenerikte hikayeyi kısaca 

bir kez daha özetlemektedir. Böylece ilk filmi izlememiş olan bir seyirci de hikayeye 

kolayca adapte olur. Görsel olarak bol bol asimetrik çizgi ve kareler kullanan Cooper 

bu şekilde örümcek ağı figürünü ekrana taşımış olur. Ayrıca sahnelerde neredeyse 

tamamen illüstrasyon kullanan sanatçı, hikayenin çizgi roman uyarlaması yapısına da 

böylece gönderme yapar. Jenerikte ayrıca hareket yakalama tekniğinden 

faydalanılmıştır. 

  
Şekil-51 Spider Man 2 Film Jenerik Kareleri 

Tipografinin sahnelerde başarılı kompozisyonu da dikkat çekicidir. Filmin 

kahramanları, illüstrasyon ve gerçek fotoğraf karelerinin girift kompozisyonuyla 

izleyiciye tanıtılır. Sahnelerin genelinde, ağırlıklı olarak öykü kahramanının 

kurumsal renkleri olan kırmızı ve mavi tonları kullanılmıştır. 
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Şekil-52 Spider Man 2 Film Jenerik Kareleri 
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4.4.1.2. Hulk, 2003 

 

 
Şekil-53 Hulk Film Jenerik Karesi 

Hulk'da yönetmen Ang Lee ile çalışan sanatçı Garson Yu, bir bilim adamının 

araştırmalarını film öncesinde adım adım izleyiciye sunar. Jenerik normal bir atomun 

hızla değişim geçirip yeşil bir atoma ve DNA sarmalına dönüşüp sonrada kalın, 

maskülen bir Hulk yazısına dönüşmesiyle başlar. Ardından bilim adamının deniz 

anasından başlayarak yavaş yavaş daha büyük canlılar üzerinde yaptığı ve sürekli 

başarısız olan çalışmalarını görürüz. Son sahnede bilim adamının mikroskoptan 

kalkan yüzü ve gözlerindeki düşünceli ifade görünür. Burada tipografi kullanımından 

da bahsetmek gerekir. Genelde tipografi, görüntünün hemen önünde konumlandırılır. 

Burada ise sahnelerdeki görüntünün konumuna uygun olarak bazen dikey ve 

objelerin arkasına yerleştirilmiş. Bu, tipografinin sahnelerin doğal birer parçası gibi 

görünmesini sağlamıştır. Yazı ve sahnelerde yeşil renk tonları ağırlıklı kullanılmıştır. 

Yeşil ekran(green box) teknolojilerinin avantajı kullanılarak canlı çekimler yapıldı, 

bilgisayar üretimli görsel efektler üretildi ve bu elementlerin hepsi dijital işlem 

kullanılarak kompozitlemesi yapıldı ve çıktıları alındı.
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Şekil-54 Hulk Film Jenerik Kareleri 

4.4.1.3. Ghost Rider, 2007 

 

Şekil-55 Ghost Rider Film Jenerik Kareleri 

Pic firması tarafından Julio Ferrario yönetmenliğinde hazırlanan Ghost Rider 

filminin jeneriği 50 - 6O'lı yılların yol filmlerinden esinlenerek hazırlanmış. Film 

cehennemi bir motosikletlinin maceralarını anlatmaktadır. Dolayısıyla jenerikte de 

izleyici bir motosiklet üzerinde alevlerle sarılı bir yolda imkansız manevralar ve 
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atlayışlarla bir yolculuğa çıkar. Jenerikte de hikayede olduğu gibi cehennem ve 

şeytan temaları ön plandadır ancak yine burada da öykünün kahramanı aslında pir-ü 

pak bir adem oğludur. O yüzden kırmızı ve siyah tonlar ve hikayede önemli bir yeri 

olan ateş formu, izleyiciyi filme hazırlamak adına jenerikte bolca kullanılmıştır. 

 
Şekil-56 Ghost Rider Film Jenerik Kareleri 

 

4.4.1.4. Hellboy, 2004 

  

Şekil-57 Hellboy Film Jenerik Kareleri 

Sanatçı Karin Fong jenerik tasarımına sektörün dev isimlerinden Kyle Cooper 

tarafından 1996'da bir iş için çağrıldığında başlamış. Fong, Bunun için de Kyle 

Cooper'a minettar olduğunu saklamıyor. İkili bir araya geldiklerinde, kafalarının da 
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uyması sonucu bazen telepati, bazen de beyin fırtınaları ile başarılı bir ikili olarak 

çalışmışlar. Şu anda Cooper Prologue'da, Fong da Imaginary Forces'da çalışmalarını 

ayrı ayrı sürdürüyorlar. Burada temel fikir logonun dev bir labirent gibi 

kullanılmasıdır. Kamera bu gotik labirentte ilerlerken Hellboy hakkında imgeler, 

basında çıkmış haberler, asparagas fotoğraflar da kamera önüne gelir. Yönetmen Del 

Toro'nun amacı, filmin kahramanını gizemli yapısından dolayı Koca Ayak gibi bir 

mit'e dönüştürmektir ve Fong'da bunu başarır. Karanlık ve cehennemi bir atmosfer 

oluşturmak için de kırmızı, siyah ve sarı tonları ağırlıklı olarak kullanmıştır.

 
 

 

Şekil-58 Hellboy Film Jenerik Kareleri 

4.4.2. War of the Worlds (Dünyalar Savaşı), 2005 

Dünyalar Savaşı filmi, günümüzde sinema teknolojisinin geldiği noktayı 

gösteren önemli bir örnektir. Yapımcılar ve yönetmenler, teknik alt yapıları 
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kullanarak sınırsız hayal dünyalarını kolaylıkla yansıtabilmektedirler. Film içersinde 

özel ve görsel efekt çeşitlerinin hemen hemen tümü kullanılmaktadır. Yapıtın 

konusunu dünya dışı yaratıklar ve onların dünyayı istilası olduğundan, çatışma ve 

savaşı tam aktarabilmek için film hilelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

Şekil-59 Dünyalar Savaşı Film Jenerik Kareleri 

Özellikle filmin giriş ve bitiş jeneriğinde bilgisayar destekli animasyonlar 

dikkat çeker. Olayı anlatırken ve filmin temasını aktarırken temel dramatik kurgu 

prensiplerinin dışına çıkmadan, neden ve sonuçlar 3D (üç boyutlu) animasyonlar ile 

izleyiciye sunulmaktadır. Fırtına ve yıldırımlar sanal ortamda yaratılan imajlarla 

mavi ekranda karakterlerin hareketleri ile birleştirilerek yansıtılır. Filmde yaratılan 

mekân ve zamanın aktarımında büyük oranda bilgisayar destekli animasyonlardan 

yararlanılmaktadır. 

Kötü karakter olarak yansıtılan uzaylılar ve onların araçları, mekanik efektler 

ve maketler kullanılarak canlandırılmıştır. Uzaylıların araçları (Tripodlar), şehirde 

çeşitli zararlar vermekte ve bunlar ile insanların kaçışmaları mavi kutu aracılığıyla 

filmde birleştirilmekte ve izleyiciye aktarılmaktadır. Tripodların insanları öldürmesi, 

ev ve köprülerin yıkılması, uzaylılara yapılan silahlı saldırılar film içerisinde belirli 

aralıklarla tekrarlanmakta, kullanılan silahlar güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmış 

özel silahlar aracılığıyla yapılmakta, yaşanan iklimsel özellikler, en belirgini olan 

yağmur özel efekt yardımı ile yapılmaktadır. Aynı efektlere, jenerik bölümünde film 

içinden alınan karelerde de rastlanmaktadır. 
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Şekil-60 Dünyalar Savaşı Film Jenerik Karesi 

Yönetmen Steven Spielberg’in filmografisinde birçok uzay temalı film 

bulunmaktadır. Senaristin oluşturduğu senaryonun dışında yönetmenin konuyu 

çekimler ile bütünleştirmesi de önemlidir. Amaç, temayı yanlış anlamlara yol 

açmadan, görsel şova dönüştürmeden saf biçimde aktarmaktadır.  

Jenerikteki yazılı metinler okuyucunun gözünde görsellik kazanır. Bu yüzden 

yönetmene büyük bir sorumluluk düşer; metne sadık kalarak görsel öğeleri herkesin 

anlayabileceği biçimde sunmak. Mekânın ve zamanın sürekli bir devinim içerisinde 

bulunduğu filmde görsel öğeler anlatımın bütünlüğü çerçevesinde maddesel örnekleri 

olmayan objelerin aktarımında kullanılmaktadır. Örnek olarak; uzaylı yaratıkların 

tasarımı, hareket kabiliyetleri, boyutlarının büyüklüğü, yeraltından büyük yıkımlar 

oluşturarak çıkmaları verilebilir. Filmdeki uzam ve mekân izleyici tarafından 

yaşanan, hatta kendine içinde yer bulunabilen bir yapıt haline gelebilmektedir.  

Gerçekten sanala yapılan geçişi sağlamak amacıyla kullanılan özel ve görsel 

efektler ile tahmini etki yansıtılabilmektedir. Böylece izleyici, neden ve sonucu aynı 

platformda bulabilmektedir. Merak olgusu tatmine ulaşmakta ve sorulara cevap 

aranmamaktadır. Olayları, hızlı ve belli periyotlar ile aktarılması, uzaylıların ortaya 

çıkışı, saldırıya geçişi, insanların direnişi, zayıf noktalarının ortaya çıkışı ve insan 

ırkının zaferi heyecan ve merak duygusunun sürekli canlı tutulması anlatılanları 

anlamaya itiyor. 
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Şekil-61 Dünyalar Savaşı Film Jenerik Karesi 

Hareketli görüntünün kullanım oranı arttıkça, anlatılan öğelerin aktarımındaki 

çeşitlilik de beraberinde gelişmektedir. Filmin özellikle başlangıç ve bitiş jenerikleri 

bilgisayarlı grafik desteği ile sağlanmıştır. Anlatılan öykünün gelişim sürecinde özel 

efekt kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle özellikle savaş sahnelerinde 

patlama ve yangın efektleri kullanılmıştır. Kullanılan “blue box” (mavi kutu) tekniği 

ile oyuncuların stüdyoda gerçekleştirdikleri performanslar bilgisayar ortamında 

hazırlanan fonlar ile birleştirilmiştir. 

Genelinde hâkim olan dijital efektler, kurgu ile bütünlük kazanır ve 

tamamlayıcı bir öğe olarak karşımıza çıkar. Kullanılan efekt çeşitliliği ile filmde kare 

kare ışık, ses ve renk tonlamalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Dramatik kurgunun 

temelinde uyuma ve bütünlüğe dikkat edilmelidir. Bu nedenle filmde kullanılan 

efektler çeşitlilik sergilemesinin yanında devamlılık da göstermektedir. Şiddet ve 

korku öğelerini içermesine rağmen insan temelli bir hikâyenin aktarılması, bireyi 

esas alan görsel materyallerin kullanımını sağlamaktadır. 
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5. SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda her türlü sanat eseri gibi sinema filmlerinin de bir 

toplumun ekonomik, toplumsal, ideolojik, psikolojik, kültürel, teknolojik, içeriksel 

ve anlatımsal (öykü ve söylem değeri olan) özellik ve yapılarından etkilenen, estetik 

ve ekonomik değeri olan kültür ürünleri olduğunu söylemek olanaklıdır.  Temel 

anlatım araçları olarak görüntü, ses ve hareket öğelerini kullanan sinema filmleri, 

gösterim açısından benzerlikler taşımalarına rağmen, amaçları, anlatım teknikleri ve 

yapıları açısından birbirinden farklılık göstermektedir. 

 

Sinema, 21. yüzyılın en hızlı gelişen sanatların başında gelirken, kitleler 

üzerindeki etki alanları giderek sınırsız olmaktadır. Bunda hiç kuskusuz dijital 

teknolojideki gelişmelerin de payı çok büyüktür. Günümüzde sinema sanatının 

yapımında yer alan tasarımcılar, bilgisayar ve sinema-televizyon sayesinde 

yaratıcılığının sınırlarını zorlanmış, hayal gücünü gerçeğe dökerek, bunları gerçek 

hayatla birleştirip sinema-televizyon yapımlarında uygulamayı başarmıştır. 

Teknolojinin bu eşsiz gücü, bilgisayar dünyasının inanılmaz imkanlarını ve 

efektlerini oluşturarak harikalar yaratmıştır. 

 

Yapılan bu tez çalışmasının birinci bölümünde, gelişen teknolojinin sinemaya 

kazandırdığı dijital uygulama alanı animasyon ve görsel efektlerin tanımlamaları 

yapılmış, sinemanın tarihsel gelişim sürecinde animasyon teknolojisi önce 20. 

Yüzyılın başlarından 21. Yüzyılın başlarına kadar olan süreçte incelenmiş ardından 

21. Yüzyıl, bilgisayarlı animasyon süreci beş ayrı başlık altında aktarılmıştır. Klasik 

animasyon teknikleri ile bilgisayarlı animasyon tekniklerden 2D ve 3D 

animasyonlarının incelendiği bölümde ayrıca animasyonun kullanım alanları ve 

animasyon tasarım aşamaları alt başlıklarla detaylandırılırken, hikaye gelişimi ve 

metin yazımına yer verilmiş, animasyon karakteri yaratımının modelleme, sıvama 

safhası ve bu safhalar içerisinde önemli olan renk, kamera ve aydınlatmanın etkileri 

araştırılmış, kullanılan tekniklere bağlı olarak üç boyutlu animasyon ve dijital 

efektlerin nasıl bir ortamda ve ne gibi sistem gereksinimleriyle birlikte 

gerçekleştirildiği açıklanmış ve bunların görüntüsel anlatıma olan katkıları ele 

alınmıştır. 
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Tez çalışmasının ikinci bölümünde,  tezin ana akışını belirleyen sinema 

filmlerindeki jenerik ve tasarımı incelenmiştir. Tezin araştırma konusu olan güncel 

animasyon teknolojilerinin film jeneriklerine etkisi esas olarak bu bölümde 

incelenmiştir. Jenerik tanımlamaları ve tasarımın oluşum aşamaları geniş olarak 

verilmiştir. Film jeneriğinin filme, hem yapımcı açısından, hem de izleyici açısından 

etkileri bahsedilmiştir. Gelişen teknolojinin film jeneriklerine etkisi, tipografik 

unsurlar ve jenerik ile animasyon, özel efekt ve jenerik başlıklarında ayrıntılı olarak 

ortaya konmuştur. Aynı bölümde 3D animasyon ve jenerik yaratımında kullanılan 

programlardan da ayrıca bahsedilmiştir. 

 

Tez çalışmasının üçüncü ve son bölümünde ise üç boyutlu animasyon ve 

dijital efekt uygulamalarının yoğun olarak kullanıldığı jenerik örnekleri üzerinde 

tarihsel sıralamayla inceleme yapılmıştır. Film ve jenerik yapımlarda kullanılan üç 

boyutlu animasyon ve dijital efektlerin neticesinde elde edilen foto-gerçekçi 

sonuçlara, üç boyutlu yazılımlar ile modellenen karakter ve sanal ortamların doku ve 

canlandırmalarına yer verilmiştir. Örnek olarak seçilen yapımlar üzerinde yapılan 

incelemeler sonucunda üç boyutlu animasyon ve dijital efekt tekniklerinin görsel 

yaratıcılık ve çekicilik açısından katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Gerçekte, animasyon ve özel efekt yaratımına sinemanın başlangıcından beri 

gereksinim duyulmuştur ama hiç bir dönem bu son zamanlardaki kadar yoğunlukta 

ve zenginlikte kullanılmamıştır.  

 

Üç boyutlu animasyonun, özellikle film hakkında bilgi veren ilk görsel 

bütünlükte yani jenerikte öyküleri hızlı anlatma, doğayı stilize etme, olayları anlaşılır 

zaman birimlerine ayırıp yalınlaştırma, görülmeyeni gösterme ve gerçek üstü 

şeylerin görsel hale getirilmesi gibi gerçek film sahnelerinde gösterilmesi mümkün 

olmayan birçok konuyu anlatma imkanı sağlaması bu çalışmada vurgulanan konular 

arasında yer almıştır. 

 

Üç boyutlu bilgisayarlı animasyonun, yaratıcıya sınırsız denilebilecek ölçüde 

olanaklar sağlama ve seçenekler sunabilme gücüne sahip olduğu, üç boyutlu 

yazılımlar ile yaratılmış karakterlerin kullanıldığı filmlerin başarısına katkısı 

incelenmeye çalışılmıştır. Örnek olarak seçilen yapımlarda üç boyutlu animasyon ve 
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dijital efektlerin film jeneriklerinde nasıl ustaca uygulandığı ve bu tekniklerin 

kullanılmasıyla insan aklının ortaya koyabileceği her şeyin yapılabileceği gerçeği 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Tezin sonucunda değinilmesi gereken en önemli konu ise ülkemizde 

animasyon tekniklerinin ve gelişen teknolojinin film sektörüne etkilerinin son 10 

yılda gözle görülür düzeyde gelişme göstermiş olduğu, buna rağmen dünya 

standartları ile kıyaslandığında tamamlanmış bir gelişme sürecinden 

bahsedilemeyeceğidir. 

 

Çalışmanın sonunda, gelişen teknolojinin Türkiye’de üretilen film jenerikleri 

üzerindeki etkisi, Türkiye’deki 3D sektörü ve bu sektörün içinde bulunduğu durum 

sinema ve televizyonlar için jenerikler, görsel efektler, özel çalışmalar ve reklam 

filmleri hazırlıyan Görsel Efekt Sanatçısı Emre Şan’ın röportajından cümleler ile 

aktarılacaktır. 

 

“Sektörel olarak yapılacaklar çok fazla olmasına rağmen teknolojinin hızına 

kapılmamak lazım. Her gün çıkan yeni yazılımlar, pluginler, yeni teknikler insanı 

kolayca sarhoş edebilir ve dikkat dağıtabilir. Sektörün ihtiyaçları bellidir. Bunu 

karşılayabilmek için her alanda mükemmel seviyede bilgi sahibi olamazsınız. 

Uzmanlaşmak ve branşınıza uygun alanda iyi derecede bilgi sahibi olmak için 

tarzınızı ve bu tarza uygun en iyi anlatım aracını seçerek bu işle başlanılmalıdır. 

Etraf her konuda %10 bilgisi olduğu için çıkardığı işin kalitesi %10’u geçmeyen 

arkadaşlarla dolu.  İşin başında olan arkadaşlar için 3D animasyon ve compositing 

konusunda araştırma yapıp bu kavramların alt kategorilerini inceleyerek 

uzmanlaşacağı alanı seçmelerini tavsiye ederim.  

 

Destek paradır, destek eğitimdir. Bu ikisi de bizde gıdım gıdım gidiyor. Biz 

malesef bu sektörün terminolojisini yaratan toplum değiliz ve dünyayı yabancı dil 

üzerinden takip etmek zorundayız. Radikal eğitim programları uygulanmadığı, bunu 

sinema, TV gibi sektörel eğitim olarak ele alıp üniversite ve hatta lise döneminden 

itibaren eğitime dahil etmediğimiz sürece mezun arkadaşlarımız kendilerine bir 

şeyler katıp o eğitim zamanlarını iyi değerlendirmemişlerse malesef olduğumuz 

yerde onlarca yıl saymak zorundayız. Piyasada yetişmiş ve işinin ehli insanların 
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sayısı çok az. Artık uzmanlık eksiğimizi fark edip buna göre eğitimimizi 

şekillendirme zamanı gelmiştir. Avrupa’daki stüdyolardaki çalışma tarzı gayet 

oturmuştur ve işlemektedir. 

Bizdeki bir film stüdyosu veya post-prodüksiyon stüdyosunun ticari 

kaygılarından dolayı bu türde hiyerarşi kurmak, insan sayısı, mekan ve maliyet 

olarak fazla olduğundan, genelde bu stüdyolar reklam sektörünün ihtiyaçlarını 

kaldırabilecek kapasitedeki kişi ve ekipmanlarını sinema filmine koşturuyorlar. İşte 

çıkan sonuçlar az çok ortadadır. En büyük eksiğimiz, ki bu zamanla giderilecektir, 

alanında uzman kişilerden oluşmuş departmanların başını koşturduğu post-

prodüksiyon stüdyolarında, her süreci ile profesyonel stüdyoların yapım ve üretim 

stratejilerini takip eden stüdyolar kurulmamış olmasıdır. Bu konuda destek zamanla 

artacak, çıkan işlerin kalitesi arttıkça stüdyolar cesaretlenecek ve bu ekibin 

gerekliliğini kavrayacaklardır. Bu noktada sektöre giriş yapmaya hazırlanan yeni 

nesle çok iş düşmektedir” ( Emre Şan, 2010). 

 

Şekil-62 Emre Şan 3D Animasyonlu Boğaziçi Köprüsü 
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	 Houdini: Grafik tasarımcılar için geliştilen bu program güçlü bir 3D animasyon yaratıcıdır.
	 Zbrush: Pixologic firması tarafından geliştirilen bu program dünyanın en gelişmiş 3D modelleme programı olarak kabul edilir. Zbrush gerçek zamanlı 3D modelleme ve boyama yeteneğine sahiptir.
	 Modo: Çizgi karakter tasarımı, mimari gibi bir çok alanda kullanılabilen bu program ile çizimler üç boyutlu ortamlarda yapılabilir ve daha gerçekçi bir görünüm almaları sağlanabilir.
	 Swift 3D: Piyasada bulunan üç boyutlu flash tasarımlar yapabilen tek programdır. Gelişmiş özelliklere sahip bu program ile çok rahat bir şekilde 3D Flash içerikler oluşturulabilir.
	 Lightwave: Lightwave basit bir ara yüze sahip 3D modelleme render programıdır. Bu program bir çok filmde digital efekt ve animasyon yapımında kullanılmaktadır.

