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Özet 
 
 1903 yılında Lumierre Kardeşler tarafından çekilen, hem ilk sinema filmi 

hem de yarattığı etki bakımından ilk görsel efektli film olan Trenin Đstasyona 

Gelişi’yle başlayan görsel efekt uygulamaları, zaman içinde gelişerek birçok aşama 

katetmiştir. Sinemanın ilk yıllarında pratik çözümler üretmek için kullanılan görsel 

efektler, bilgisayar destekli sistemler sayesinde,  kullanım alanını genişletmiştir.  

 
 Birçok sanatı ve sanat dalını içinde barındıran günümüz sineması, görsel 

efektler yardımıyla fantastik yaratımları, izleyiciye görsel bir sölen olarak 

sunmaktadır.  Đzleyiciyi kendi gerçeğinden kopararak filmin gerçekliğine kolayca 

sokabilen görsel efektler, bu yönüyle sinemaya anlatım konusunda yeni ufuklar 

açmaktadır. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Görsel Efekt, Sinema, Sinematografi, Sinema Tarihi, 

Canlandırma 
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Summary 
 

Computer Aided  Visual Effetcs Desing and Effets on Cinema. 
 
 

 Visual effects that begins with the first motion picture: Arrival of a 

Train filmed by Lumierre Brothers in 1903, developed in 

time remarkably. Visual effects used to be applied to produce 

practical solutions in the early years of cinema but, scope of usage broadened thanks 

to computer aided systems. 

 

 Contemporary cinema embracing several branches of art, presents 

fantastic creations to the spectator as visual feast with the help of 

visual effects. Visual effects that are able take away the reality of the 

spectator easily by absorbing them into the reality of the film 

provides  new horizons for cinema. 
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GĐRĐŞ 

 

 Sinemanın, izleyicisini salonlara çekmek için elinden gelen bütün imkanlarını 

seferber ettiği günümüzde, şüphesiz görsel efektler  sinema seyircisinin bilet almasını 

güdüleyen en önemli unsurlardan birisidir.   Birçok filmin içeriği, mesajı ya da 

işlenişi bakımından değil de film için harcanan kaynaklarla değerlendirildiği 

günümüz sinemasında görsel efektler, hem zaman-emek hem de maliyet açısından  

bütçeleri önceden kısıtlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu çalışma sinema 

filmlerinde uygulanan bilgisayar destekli görsel efektlerin, tasarlanması ve teknik 

olarak uygulanmasını ve bu uygulamaların sinemaya olan yansımalarını konu 

edinmektedir. 

   

Çalışmanın birinci bölümünde görsel efekt ve özel efekt kavramsal olarak 

incelenmekte ve örneklerle tanımlanmaktadır.  Görsel efektin tarihi gelişimi ise 

erken, modernist ve postmodernist dönemlere ayrılarak döneminin çığır açan filmleri 

özelinde incelenmektedir. Ayrıca birinci bölümde günümüzde görsel efekt kullanımı 

ve özelliklerine değinilmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde tarihi gelişim 

anlatılırken sadece kronolojik gelişmeler değil, dönemsel sosyokültürel ve ekonomik 

etkiler de göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümde bilgisayar destekli görsel efektlerin temel kullanım 

alanından olan; 3 boyutlu canlandırma ve sayısal birleştirme incelenmektedir. 

Mükemmel ve sorunsuz projelere  imza atmanın ilk adımı iyi bir iş akışı çizmek ve 

planlama yapmaktan geçer. Bu sebeple ikinci bölümde görsel efekt tasarımı ve 

prodüksiyonu yapılırken izlenmesi gereken iş akışı ve görev dağılımı incelenmiştir. 

Sırasıyla proje ve öğelerinin belirlenmesi işgücü seçimi ve planlama aşaması 

incelenmiştir. Ayrıca 3 boyutlu tasarım aşamasında foto gerçekçiliği birinci 

dereceden etkileyen 3 boyutlu aydınlatma ve foto gerçekçi sıvama aşamaları ayrıntılı 

olarak örneklerle anlatılmıştır. 
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Đkinci bölümde işlenen diğer bir önemli ana başlık ise sayısal birleştirme 

aşamasıdır. Bu bölümde hem bilgisayarlarla üretilmiş görsel öğelerle sayısal 

birleştirme, hem de sayısal birleştirme araçları kullanılarak birleştirme yazılımlarında 

üretilen görsel efektler örnekler ve şekiller yardımıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Teknik anlamda değerlendirilen ikinci bölümün önemi; tarihi gelişim içinde sinemayı 

değiştiren görsel efektlerin bu denli etkili olmasının ayrıntılarının incelemesidir. 

 

 Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise görsel efektlerin sinema üzerindeki 

etkileri incelenmektedir. Sinemaya getirdiği kolaylıklarla birçok film yapımcısının 

tercih ettiği görsel efektlerin uygulama, maliyet ve anlatım alanında yapmış olduğu 

etki ve önem incelenmektedir. Yine aynı bölümde The Matrix filmi, görsel efektlerin 

sinemaya yaptığı etkiler bakımından incelenmiştir. 

 

Amaç 
   

 Bu çalışmanın amacı,  bir sinema filminin görsel efekt tasarımı ve 

uygulamasını ideal iş akışı çerçevesinde tüm aşamalarıyla uygulamalı olarak 

göstermek ve konu hakkındaki akademik literatürün bilgisayar destekli görsel efekt 

iş akışı doğrultusunda incelemek, sinemaya olan etkilerini araştırmaktır. 

 
Önem 

   

 Çalışma, son dönemde Türk Sineması’nda da görmeye alıştığımız bilgisayar 

destekli görsel efekt tasarımı ve uygulamalarının anlaşılabilmesi için önemlidir. 

Ayrıca çalışma, sinema endüstrisinin öncüsü olan Hollywood sinemasının kullandığı 

tekniği ve sahip olduğu bilgi birikiminin anlaşılması  açısından önemlidir. Çalışmada 

kullanılan kaynakların güncel oluşu çalışmanın önemi arttırmaktadır. Bu sayede 

konu açısından önemli olan taze bilgi akışı sağlanmış, son teknikler anlatılmış ve 

analitik olarak incelenmiştir. Ayrıca çalışma sektörde yabancı dil ile pratik ortamda 

kullanılan terminolojinin Türkçe karşılıklarını dilimize kazandırması yönüyle de 

önem arz etmektedir. 
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Sınırlılıklar 
 

 Bu çalışma;  

1. Sinemada görsel efeklerin tarihi gelişimi, 

2. Bilgisayar destekli görsel efekt tasarımının incelenmesi, 

3. Bilgisayar destekli görsel efektlerin sinemaya olan etkileri, 

4. The Matrix filmi incelemesi, 

5. Kaynaklar ve bilimsel kurallarla sınırlandırılmıştır. 

 

Yöntem 
  

 Çalışmada literatür taraması ve filmlerin teknik incelemesi araştırma yöntemi 

olarak kullanılmıştır. 
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1.BÖLÜM 
 

SĐNEMADA GÖRSEL EFEKT ĐN TARĐHĐ GELĐŞĐMĐ 
 

1. Görsel Efekt Nedir?  
 

 Teknik olarak görsel efekt; izleyicileri etkilemek için sahne  içerisinde 

fantastik, ilginç ve çekilmesi imkansız, zor ya da maliyetli görsel unsurları bilgisayar 

ya da çeşitli ekipmanlar yardımıyla kompozisyon içerisine post-prodüksiyon 

esnasında  yerleştirilme, çıkartılma ya da eklenme işlemidir (Wright, 2008: 1). 

Eğlence sektörüne bağlı sahne sanatlarında ışık ve gölge teknikleriyle  uygulanan 

görsel efektler tamamen konumuzun dışındadır.  Sinema ve televizyon 

endüstrisindeki görsel efektler yoğun olarak izleyici üzerinde hayret uyandırıcı 

etkiler yaratmak için uygulanır. Bunlar genel olarak canlı çekimlerle birleştirilerek 

uygulanır.  

 

 Günümüz modern sinemasında Non Effect Films olarak adlandırılan efektsiz 

filmlerde bile standart haline gelmiş birçok görsel efekt uygulanmaktadır (Wright, 

2008: 5). Bunun en büyük sebeplerinden biri de sinema endüstrisinin sayısal 

teknolojiye dayalı bir hal almasıdır. Filmler post-prodüksiyon esnasında bilgisayarlar 

yardımıyla sayısal olarak kurgulanmaktadır. Artık birçok sayısal kurgu sistemi 

içerisinde görsel efekt filtre uygulamaları standart haline gelmiştir (Karen, 2001: 

202). 

 

Gün geçtikçe daha fazla seyirciye ulaşmayı amaçlayan ticari sinema 

endüstrisinin, gelişen teknolojik donanımlara bağlı görsel efekt yazılımlarını 

kullanarak görüntülerin stilizasyonunu adeta standart birer uygulama haline 

getirdiğinden söz edilebilir. Modern sinema hızla aktörlerin, setlerin ve mekanların 

sayısal kopyalarıyla yer değiştirdiği bir yapıya kavuşmaya başlamıştır. Kipnis 

Baudrillard terminolojisinden ödünç aldığı  “Sayısal Simulakra” tanımı ile aktörlerin 

yeni bir gerçeklikte yeniden üretildiğinden söz eder. “Eğer bir aktör film için çok 

kiloluysa, onun kafası uygun olan başka bir insanın vücuduyla tekrar 

eşleştirilmektedir” (Kipniss, 2000: 219). 
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 Sinemada bilgisayar destekli görsel efekt denildiğinde hemen her filmde 

uygulanan birçok efekt yöntemleri vardır. Amerikan sinema endüstrisi içinde bu 

uygulamalar artık çok da özel olmayan standart uygulamalar haline gelmişlerdir. 

(Wright, 2008:3) Planlama tasarım, prodüksiyon ve post-prodüksiyon olarak 

safhalandırılan görsel efekt sürecinde uygulama olarak üç ana süreç bulunmaktadır 

(Lee, 2002 :121-122). 

 

• Planlama (Planning) 

• Canlı Çekim Alınması (Live Action Background Capture) 

• Bilgisayar Grafiği Üretimi (CGI Object Generation) 

• Sayısal Birleştirme (Digital Birleştirme) 

 

Görsel efekt süreçleri prodüksiyon maliyetleri açısından oldukça fazladır. 

Birçok filmin ana bütçe giderlerini oluştururlar. Ayrıca zor ve sabır isteyen uzun bir 

süreçtir. Çoğu filmde çekim aşaması bittikten aylar sonra görsel efekt ve post-

prodüksiyon aşaması biter.  Birçok görsel efekt setinin tekrar kurulması oldukça 

maliyetli olduğu için planlamanın eksiksiz yapılması gerekmektedir. Çoğu filmde ise 

bu iş şansa bırakılmamakta ve ön görselleştirme yapılmaktadır. Ön görselleştirme 

aşamasında filmin bütün bileşenleri temel olarak bilgisayar yardımıyla canlandırılır. 

Çekim esnasında uygulanacak bütün hareketler birebir aynı olacak şekilde simüle 

edilir. Bu sayede hata oranı en aza indirgenmiş olur. Ön görüntüleme yöntemi de 

ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir (Perisic, 1999: 306). 

Görsel efektlerin üretilmesi aşamasında çeşitli teknolojik ekipmanlar 

kullanmak gerekmektedir. Bunların başında güçlü bilgisayar sistemleri ve çevre 

ürünleri gelmektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında bir 

kişisel bilgisayar yardımıyla bile görsel efekt yapılabilmektedir. Yeterli temel bilgiye 

sahip bir son kullanıcı çekmiş olduğu görüntülere ya da arşiv görüntülerine görsel 

efekt uygulaya bilir. Bunlar gayet profesyonel uygulamalar da olabilirler. Ancak 

post-prodüksiyon aşamasında mükemmele ulaşmak için birçok deneme yapılması 

gerekebilir. Bilgisayar yazılımı içerisindeki menü değerlerinin defalarca değiştirilip 

sonuç alınması gerekebilir. Kişisel bilgisayarlarda  yapılan değişikliklere donanım ve 
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yazılımın tepki verme süresi oldukça fazladır. Burada da zaman faktörü işin içine 

girmektedir. Profesyonel bir yapımda süreçler net olarak belirtilmelidir. Bu yüzden 

donanım açısından güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Güçlü sistemlerle 

deneme sayısı fazla olacağından mükemmele ulaşma süresi de  doğru orantılı olarak 

azalacaktır.  

 

Görsel efekt üretiminde sadece bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulmaz. Bazı 

canlı çekimlerin alınabilmesi için çeşitli donanımlar gerekmektedir. Bilgisayar 

kontrollü kamera sistemleri, kamera hareket ve vinç sistemleri, hareket izleme 

ekipmanları (motion tracking), hareket yakalama ekipmanları (motion capture), 

eşzamanlı ardışıl resim efekti  (bullet time) bunların başlıcalarıdır (Wright, 2008: 9). 

 

1. Özel Efekt Nedir? 
 

Özel efekt; teknik olarak reel ortamda çekilmesi imkansız, zor, zaman alıcı ve 

maliyetli olan planların,  özel ekipman cihaz ve spesifik teknikler yardımıyla filme 

alınmasıdır (Rickitt, 2007: 10-11). Özel efektler filmin prodüksiyon aşamasında 

uygulanan profesyonel, pratik ve dahiyane uygulamalardır. Özel efektler yüksek 

düzeyde uzmanlık, malzeme ve dinamik bilgisi gibi mühendislik teknikleri içerir.  

Yaratılmak istenen etkiye göre bir çok teknik kullanılır.   

 

 Bunlardan  temel başlıkları şöyledir; 

 

• Optik Efektler. 

• Model Uygulamaları 

• Canlandırma 

• Film Boyama  

• Makyaj 

• Fiziksel Efektler 

• Ses 
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  Optik efektlerde kamera, objektif ve optik malzemeler yardımıyla bir illüzyon 

sağlanır. Bu yöntemde en çok iş görüntü yönetmeni ve kamera asistanlarına 

düşmektedir. Model uygulamaları ve canlandırma tekniklerinde istenilen cisimlerin 

birebir ölçekte küçültülmüş ya da aynı boyutta modelleri yapılmaktadır. Bu modeller 

robotik mekanizmalar servo motorla ya da çeşitli kukla canlandırma teknikleriyle 

hareket ettirilmektedir. Bu sayede gerçek hayatta olması mümkün olmayan robotlar 

canavarlar ya da cisimler filme alınabilmektedir. Bazı durumlarda kullanılması 

sakıncalı olan vahşi hayvanlar da modeller yardımıyla filmlere eklenmektedir.  

 

 Gerçek modeller bilgisayar ortamında üretilmiş sanal modellerle aynı 

sahnelerde de yer alabilirler. Sahnenin gerçekçiliğini arttırmak, sanal modellerin 

çiğliğini azaltmak için kullanılabilir. 1996 yılında Stephan Spiberg tarafında çekilen 

“Jurasic Park”  filminde gerçek ve sanal modeller başarılı bir şekilde kullanılmıştır.  

 

Kaynak: http://www.imdb.com 

 

Şekil 1.1: Jurasic Park Canlı Model Uygulaması 
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Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(film) 

 

Şekil 1.2: Metropolis filminde kullanılan robot modelleri. 

  

 Özellikle Metropolis filmi model ve maket kullanımı açısından tüm dünyada 

çığır açmış bir yapımdır. Đlk büyük bilimkurgu filmi olan Metropolis 1920’lerin 

ekonomik sıkıntılarına rağmen hayata geçebilmiş ve günümüzdeki özel efekt 

kullanılan filmlere örnek olacak futurustik öğeleri sunmuştur (Rickitt, 2007: 124). 

 

 Arka zemin boyama yönteminde ise filmde kullanılan dekorlar, ressamlar 

yardımıyla boyanmaktadır. Özellikle kameranın sokağa çıkamadığı dönemlerde 

filmler stüdyolarda çekilmekteydi. Bu sebeple büyük bir arka alan doldurma sıkıntısı 

yaşanmaktaydı. Bu sorunu çözmek için stüdyo duvarlarına ihtiyaç duyulan görseller 

resmediliyordu. Günümüzde ise mavi perde (Blue Screen) yöntemi ile bindirme 

yapılmakta ya da sayısal baskı çıktıları yapıştırılmaktadır.  
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Kaynak: http://www.matteworld.com/projects/images/paradine11l.jpg   

 ÖNCE      SONRA 

        

Şekil 1.3: Alfred Hitchcock’un  The Paradine Case filminden film boyama örneği 

 

Kaynak: http://www.matteworld.com/ traditional_matte_paint 

  

Şekil 1.4: Geleneksel arka zemin boyama yöntemi. 

 

 Şekil 1.3’te Alfred Hitccock’un The Paradine Case  filminden bir film 

boyama örneği bulunmaktadır. Bu örnekte film üzerine doğrudan boyama yöntemi 

ile eksik olan bölümler tamamlanmıştır. Bu boyama işlemi filme fiziksel olarak 

yapılmıştır. Şekil 1.4’te ise stüdyo dekoru sonsuz fon oluşturacak şekilde 

boyanmıştır. Her iki yöntem de günümüzde kullanılmaktadır 

(http://www.matteworld.com/projects/siggraph01.html  20.05.2008  23:13). 
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 Modeller yapılacağı gibi var olan kişiler ve nesneler de istenilen etkiyi 

yaratmak için manipüle edilebilir; bunun en iyi yöntemi ise makyajdır. Sinema 

sektöründe makyaj önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü etkili bir makyaj ve aksesuar 

seçimi diğer bütün efektlerden etkili ve gerçekçi sonuç verebilir. Oyuncuları senaryo 

karakterlerine çevirmenin en temel yolu makyajdır. Makyaj yardımıyla oyuncular 

gençleştirilebilir, yaşlandırılabilir, başka birinin ya da bir yaratığın görünüme 

çevrilebilir.  

 Özel efekt uygulama alanlarından bir diğeriyse fiziksel efeklerdir. Fiziksel 

efekler film içinde kullanılan patlama, kırılma ve dökülme gibi efeklerdir. Bir 

arabanın yada binanın patlaması, cam kırılmaları fiziksel efektin başlıcalarındandır. 

Uzman ekipler ve emniyetli sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde 

istenmeyen kazalar oluşabilir. Sinema endüsrisinin en riskli aşanlarından birisidir. 

 

 Efeklerle sadece görüntüler oluşturulmaz. Seslerde sinema içinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Efektin gerçekçiliğini ve etkileyiciliği sağlamak için uygun ses 

efeklerinin kullanılması gerekmektedir. Bu iş için uzman bir ses ekibi ve ses 

mühendisleri görevlendirilir. Ses aşaması filmin en son ilgilenilen bölümlerinden 

biridir ve daha çok post-prodüksiyon aşamasında devreye girer. Efekte uygun 

seslerin alınması ya da o sesin pratik çözümlerle elde edilmesi amaçlanır. 

 

2. Sinemada Görsel Efektin Tarihi Gelişimi 
 
 Sinemanın ilk yıllarından beri izleyicileri etkilemek ve gösteri karşısında 

irkilmelerini sağlamak için yapımcılar tarafından ayna ve duman efektleri gibi bazı 

görsel illüzyonlar ve hileler kullanılmıştır. Bu efektler Đngiliz fizikçi Peter Mark 

Roget’in 1824'te tanımladığı gibi; projeksiyon ya da oyun esnasında insan gözünün 

kırma ve yakalama kusurlarından yaralanan, seyri keyif veren etkilerdi (Aybars 

1996: 8).  

Yine sinemanın ilk yıllarında görsel etkiler; kamera optik efektleri, basit arka 

plan boyamaları ve minyatür modeller yardımıyla alınmaktaydı. Yıllar içinde optik 

efektler, ışık gölge, lens ve laboratuar işlemleri sayesinde gelişti. Bu sayede optik 
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yanılmalarla görsel etkiler alınmaya başlandı. Sonraki dönemlerde film üzerinde 

manipüle teknikleri ve çekim esnasında yapılan set düzenlemeleri gelişti. 

 

Filmlerde maket ve kopya  öğelerin kullanılması görsel zenginliği arttırdığı 

gibi, çekilmesi zor, maliyetli ya da imkansız sahnelerin filme alınmasının yolunu 

açtı.  Aslında bu ilk çabalar gelecekte görsel ve özel efekt alanında alınabilecek üstün 

sonuçların habercisi gibiydi. Çünkü insanoğlunun doymak bilmez merakı, fantastik 

arzularını gidermek istemesi günümüz gerçekçi görsel efektlerin oluşmasını sağladı. 

Görsel efektin tarihçesini incelerken illüzyon gösterileri ve bir illüzyon karşısında 

bilerek yanılmak isteyen insanların durumunu incelemek önemli bir adım olacaktır. 

Đnsanların bilinmeyene, imkansıza ve nadir olana olan aşkı yadsınamaz. Çünkü 

bunlar ilgi çeken numaralar ve durumlardır. Asıl olarak incelenmesi ve üzerinde 

durulması gereken olgu ilgi çekme durumudur. Kimse, birileri ilgi çeken durumlar 

oluşturduğu için izlemez ya da ona vakit ayırmaz. Đnsanların içinde ilgilerinin 

çekilmesi dürtüsü olduğu için birileri ilgi çeken gösteriler düzenler ve  bunu para, ün, 

bilinirlik  için yaparlar. Tam da bu noktada devreye gösteri işi girer. Çalışmanın 

konusu ise görsel yanılmalarla ilginin toplanmasıdır. Çalışmanın bu bölümünde 

illüzyon ve gösteri sanatının nasıl sinemaya geçtiği incelenmektedir. 

 

Đnsanları eğlendirmek ve ilgilerini çekmek için yüzyıllardır farklı yöntemler 

kullanılmaktadır. 15.yüzyılda Çin'de örnekleri kullanılan gölge ve ışık kuklacılığı, 

1787 yılında Đskoç bir sanatçı olan Robert Barker'in Panorama adını verdiği yansıma 

görüntüleri önemli öncülerdir. Barker eğlenceli boyamaları duvara yansıtarak konulu 

bir hikaye anlatımını gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Alman sanatçı Philippe 

Loutherbourg Eidophusikon isimli makinesini geliştirdi. Bu makine yardımıyla kare 

kare olan boyamalar bir sekans haline getiriliyor ve ses efektleriyle desteklenerek 

canlandırma bir drama oluşturuluyordu (Fox ve Waite, 1984: 500). 
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Kaynak: www.freewebs.com/chinesefolkart/ShadowPlay_1.jpg 

 

Şekil 1.5: Çin gölge kuklacılığı sanatı 

 

Fotoğrafçılığın babalarından sayılan  Louis Daguerre'nin  geliştirdiği 

Dioramas isimli makinesi 1820'lerin Paris'inde oldukça popülerdi 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre). 

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Diorama 

 

Şekil 1.6: Dioramas çalışması 

 



13 
 

Dioramas  sayesinde görkemli sahneler minyatür olarak canlandırılıyor ve bir 

ışık yardımıyla yansıtılıyordu. Bu ilkel sinema yöntemlerinin en popüleri 1860'larda 

yaygınlaşmaya başlayan Zoetropeydi. Bu cihaz bir davula benziyordu. Bir silindirin 

içine düzgün bir hareket devamı oluşturacak boyamalar çiziliyor ve silindirin 

çevresine eşit ve sık aralıklarla dikey delikler açılıyordu. Silindir kendi etrafında 

çevrildiğinde dikey deliklerden silindirin içindeki boyamalar art arda gelecek şekilde 

izlenebiliyordu. Bu canlandırmalarda genellikle tekrar eden hareket formları 

kullanılıyordu (http://en.wikipedia.org/wiki/Zoetrope). 

 

Bazen kanat çırpan bir kuş, bazen merdiven çıkan bir adam ya da etrafında 

dönen bir köpek. Ancak ilk filme pozlandırılarak yakalanan hareketli görüntü San 

Francisco da çalışan bir Đngiliz olan Eadweard Muggeridge'den gelecekti. 

 

Kaynak: http://tommcmahon.typepad.com/photos/uncategorized/2007/06/27 

 

Şekil 1.7: Dioramas çalışması 
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Kaynak: http://corkap.files.wordpress.com/2009/10/800px-the_horse_in_motion.jpg 

 

Şekil 1.8: Đlk hareketli görüntü 

 

Hareketli insan ve hayvan resimleri üzerine çalışan Muggeridge, tıpkı bir makineli 
tüfek gibi fotoğraf çeken bir makine olarak tanımladığı buluşuna Zoöpraxioscope 
adını verdi (Fox ve Waite, 1984: 501). 
 

Kaynak: http://www.parishotelboutique.com/store/media/Phenakistoscope 

 

Şekil 1.9:  Zoetropey görüntü diski 

 

  Bu gelişmeler sonuç olarak modern hareketli film kamerasını oluşturdu. 

Lumierre kardeşler tarafından çekilen ilk film olma özelliği taşıyan "Trenin Đstasyona 

Gelişi" ile sinema insan hayatına girmiş oldu (Rickitt, 2007: 15). 
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Ancak sinema içinde doğal çekimler yerine gerçekdışı özel sahnelerin 

canlandırılması istendi. Bu sayede izleyici daha fazla sinemaya bağlanacaktı. 1895 

yılında çekilen ilk özel efektli film Đskoç kraliçesi Mary'nin Đdamı olmuştur (Rickitt, 

2007: 16). 

 

Kaynak: http://www.keyframe.org/txt/heads/execution_of_mary.jpg 

 

Şekil 1.10: Mary'nin Đdamı Filminden Đlk Stop-Action sahnesi  

 

Filmlerde kullanılan görsel efektlerin izleyici üzerinde etkisini ve izleyicinin 

fantastik, bilinmeyene olan açlığını  gören yapımcılar daha fazla görsel efektli filmler 

yapmaya başladılar. George  Melies, Marc Sennet, James Whale gibi yönetmenlerin 

hayal dünyasının zenginliği ile görsel efektler izleyiciyi daha fazla cezbetmeye 

başladı. 

 

2.1. Erken Dönem Görsel Efekt 
 

Erken dönem görsel efekt uygulamaları genellikle mekanik çözümlerden 

oluşur. Teknolojik gelişmişlikte göz önüne alındığında bunun normal bir durum 

olduğu görülmektedir.  Georges Méliès gibi ilk sinemacıların görsel efeklerdeki 

başarısı, zaten onların önceden yaptıkları illüzyon işindeki yetkinliğinden 

gelmektedir.  Bu sayede birçok zorlu çekimi başarıyla hayata geçirmişlerdir. 
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2.1.1. Trenin Đstasyona Gelişi  

 

Lumierre kardeşlerin 1895 yılında ilk sinema filmi olan Trenin Đstasyona 

Gelişi’ni çekmelerinden sonra hızla gelişen sinema, izleyiciyi daha fazla etkilemek 

için sürekli arayış içinde oldu. Trenin Đstasyona Gelişi filminde izleyicilerin bir 

çoğunun bunun gerçek olduğunu sanmaları ve trenin altında kalmamak için 

kaçmaları sinemada yapılacak her gerçekçi müdahalenin izleyiciyi 

heyecanlandırdığını göstermektedir. Lumierre kardeşlerin sinematografla 

kaydettikleri gerçeğin kopyasıydı ve koca bir tuvale çizilmiş gerçekçi bir resimden 

daha etkileyiciydi. Bu yüzden sinema içinde kullanılacak görsel eklemeler ve 

çıkarımları etkili olabilmesi için gerçekçi olması gerekmekteydi. Döneminin ve 

türünün ilk örneği olmasına rağmen bu film fazla gerçekçi ve sınırlarını aşmış olarak 

tanımlanır.  

Kaynak: http://static.guim.co.uk/Guardian/film/gallery/2008/nov/07/1 

 

Görsel 1.1:  Đlk sinema filmi “Trenin Đstasyona Gelişi”  

 

Film içerisinde hiçbir özel ve görsel efekt kullanılmamasına rağmen filmin 

izleyici üzerinde bıraktığı etki filmin kendisinden gelen bir özel efekti olduğu savını 

güçlendirir (Rickitt, 2007: 14).  Çoğu sinemacıya göre de özel efektin doğduğu film 

olarak nitelendirilir. 
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2.1.2. Aya Yolculuk  

 
Fransız bir illüzyonist olan Georges Méliès’in 1902 yılında Julies Verne’in 

aynı adlı hikayesinden sinemaya aktardığı filmi, tasarlanmış görsel efektler 

kullanılan ilk film olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda film ilk konulu film 

olma özelliğini de taşımaktadır. Filmde arka plan boyamaları, hareketli dekor, ışık ve 

gölge oyunları gibi birçok görsel öğe kullanılmıştır. Ayrıca film içerisinde “stop-

action” tekniği de kullanılmıştır (Geoffrey, 2003: 37). 

 

Kaynak: http://mmas.unca.edu:16080/~lhan/class/Melies_TripMoon_largest.jpg 

 

Şekil 1.11:  Aya Yolculuk filminden bir sahne  

 

Bu teknik sayesinde çekim istenilen yerde durdurulmakta, sahne istenildiği 

gibi manipüle edildikten sonra tekrar kayıt alınmaktadır. Bu sayede, hareket 

devamlılığı içerisinde sahneden görsel öğeler kaybolmakta ya da belirmektedir. 

Planlar arasındaki geçiş ise zincirleme ya da kesme olarak yapılmaktadır.  
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Kaynak: http://www.tate.org.uk/images/cms/12672w_devilinthestudio_triptothemoon 

 

Şekil 1.12:  Aya Yolculuk filminden bir sahne 

 

 Film 15 dakika uzunluğundadır. Kurgu tekniği gelişmediğinden ve 

sinemacıların henüz kurguyu keşfedememiş olmaları yüzünden film sabit planların  

zaman içinde doğrusal olarak birbirine bağlanması şeklinde gelişmektedir. Film 

içinde kullanılan dekorlar oldukça etkileyici, boyamalar gayet gerçekçidir. Ayrıca 

filmde plastik makyaj da kullanılmıştır. Filmin kahramanları aya indikten sonra 

dünyanın ay yüzeyinden görünüşü ve  aya dönme hissi veren dekor hareketi oldukça 

etkileyicidir. Sinemanın bu ilk yıllarında bir filmin bu kadar ince ayrıntı ile tasarlanıp 

çekilmesi dikkat edilmesi gereken bir konudur. Méliès’in bu denli başarılı sahne 

efekleri yaratabilmesinin ardında, dönemin uzay bilimcilerinden danışmanlık hizmeti 

alması da yatmaktadır. Bu sayede Méliès profesyonel yönetmenlik ve yapımcılığın 

ilk örneklerini vermiştir  (Gunning, 1990: 56). 
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Kaynak: http://www.cs.waikato.ac.nz/oldcontent/cbeardon/dcollage/collage2/images/film/Melies.jpg 

 

Şekil 1.13:  George Mieles’in bir görsel efekt uygulaması 

 

 Sinemada bu tarz profesyonel yaklaşımların bu denli erken görülmesinin en 

büyük sebeplerinden birisi de Georges Méliès’in illüzyonist olması ve sorunlara 

pratik ve analitik çözümler getirebilmesidir. 

Aya yolculuk filmi erken sinemanın ilk görsel ve özel efekt örneklerini sunan 

eşsiz bir sanat faaliyetidir. Filmin sunduğu  görsel efektler ne kadar kısıtlı olsa da 

modern modellerinin ilk örneklerinden biri olma özelli ğini taşımaktadır (Ryu, 2007: 

72). 

 

2.1.3. Doktor Calligari’nin Muayenehanesi 

 

Alman Sinemasının en önemli ekspresyonist örneklerinden olan Doktor 

Caligari’nin Muayenehanesi, görsel efekt alanında çığır açmıştır. Film içerisinde 

oluşturulan mükemmel mizansenler, türünün ilk örneklerindendir. Arka plana 

yerleştirilen maket binalar, arka plan boyamaları, sahne içinde oluşturulan oyuncu 

trafiği mükemmeldir. 
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Kaynak: http://www.filmcritic.com/misc/emporium.nsf/reviews 

 

Şekil 1.14:  Doktor Calligari’nin Muayenehanesi filminden bir mizansen uygulaması 

 

 

Doktor Caligari’nin Muayenehanesi filminde düzenlenen mizansenler, profesyonel 

kamera hareketleri birçok filme ilham kaynağı olmuştur (Sandner, 1998: 25). 

 

 

2.1.4. Bağdat Hırsızı  

 
  1920’lerden sonra sinema merkezi bir yapımcılık ve yönetmenlik anlayışına 

ve standardizasyona itilmiştir. Fade-in fade-out, iris-in iris-out gibi erken örneklerden 

olan  teknik uygulamalar dışında bir yönelim yoktur. 1910’lu yıllar sinema alanında 

gerçekleştirilen görsel efektlerin değişim ve gelişim çağının başlangıcı olarak 

görülmektedir. 
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Kaynak: http://www.weltbild.de/media/ab/1/006/453/006.453.760.jpg 

 

Görsel 1.2:  Bağdat Hırsızı filmi afişi 

 

  Bu zamana kadar kullanılan efektlerin filmin akışını kolaylaştırması ve bir 

sahneden diğer sahneye geçişin anlaşılabilmesi için kararma ve açılmalar yoğun bir 

biçimde kullanılmaktadır. Tabi bunda anlatılan hikayelerin de önemi büyüktür. 

Đçeriğin daha fazla teknik müdahaleye ihtiyaç duymaması yeni yöntemlerin 

uygulanmasını gerektirmemektedir. Ancak 1920’lerin başından itibaren Alman 

dışavurumcu sinemasının gelişmesi teknik imkanları zorlamaya başlamıştır. Çünkü 

bu filmler konu itibariyle klasik sinema anlatısının dışına çıkmaktadır.  Korku, bilim-

kurgu gibi konuların işlenebilmesi için özel tekniklere ihtiyaç duyulmuştur. Bu da 

Mieles’in bıraktığı yerden görsel efektlerin gelişmesini sürdürmesinin yolunu 

açmıştır (Rickitt, 2007: 29). 

 

 1920’li yıllarda Hollywood sineması bir gelişim içerisindedir. Wall Street’li 

yatırımcılar sinemanın kazanç getiren bir mecra olduğunu anladıklarında 
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yatırımlarını bu yöne doğru akıtmışlardır. Bu sayede Amerikan sinema endüstrisi 

gelişmeye başlamıştır (Thompson, 1994: 45). 

 

 Bu dönemde kullanılan en önemli teknik yöntem gezen mat nesneleridir. Bu 

nesneler sayesinde oyuncu içinde bulunduğu sahneden ayrıştırılabilmektedir. Bu 

sayede oyuncu onu çevreleyen sahnenin bir parçası olmaktan kurtulmaktadır. Bu 

sayede yapım bütçelerinden kazanç sağlamak mümkün olmuştur. Günümüz 

Hollywood sinemasını bu günlere taşıyan Blue Screen’in atası olan yöntem 

sayesinde oyuncu istenilen sahneye matlanabilmektedir. 

 

Kaynak: http://www.weltbild.de/media/ab/1/006/ 

 

 

Şekil 1.15:  Bağdat Hırsızı filminden bir görsel efekt uygulaması 

 

1924 yılında çekilen ve birçok eleştirmen tarafından eşsiz olarak 

nitelendirilen The Thief of Bagdad’ı Raoul Walsh yönetmiştir. Filmde fantastik Arap 

gecesi ve Arap şehri etkisinin alınabilmesi için hafif boyamalar ve tonlamalar 

yapılmıştır. Ayrıca filmde birçok balmumu çalışmaya rastlamak mümkündür. 

Balmumu insan tenine çok yakın etkiler verebildiği için dönem filmlerinde bolca 

tercih edilmektedir. 
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 Bağdat Hırsızı filminde uçan halılar, sihirli halatlar gibi birçok kült olmuş 

görsel efekt tekniği ilk olarak kullanılmıştır.  1920’lerin Alman eskpresyonist 

filmlerinin getirdiği yenilikleri başarılı bir şekilde takip eden ve daha başarılı 

örneklerini sunarak modern görsel efekt tekniğine önemli katkıları bulunan Bağdat 

Hırsızı filminin sonraları birçok  tekrarı çekilmiştir. Ancak hiçbiri ilki kadar başarılı 

olamamıştır. Bu filmin diğer filmlere nazaran ayrı yeri olmasının en büyük sebebi 

modern görsel efekt yöntemlerini bulması ve geliştirmesi olmaktadır.  

 

Kaynak: http://www.computerarts.co.uk/__data/assets/image/8003/3DW62opinioninspiration.jpg 

 

Şekil 1.16:  Bağdat Hırsızı filminden uçan halı efekti uygulaması 

 

2.2. Modernist Görsel Efekt 
 

Burada modern görsel efekt uygulamaları 1950’li yılların  Hollywood stüdyo 

standartları ile bağlantı kurularak değerlendirilmiştir. Dönemin analog görsel efekt 

uygulamaları arka plan boyama ve arka-ön plan yansımaları olarak stüdyo standardı 

haline gelmiştir. Bu dönemdeki görsel efekt uygulamalarının içeriği ve boyutu 

1920’lerde başlayan, seri ve hızlı üretimle maliyetleri düşüren  Ford sisteminin 

modern ekonomik bir yansımasıdır. Ford sisteminde üretim, bir akar bant önüne 

dizilmiş işçilerin sadece bir işi bir aletle yapmalarına dayanır. Bu sayede üretim 

maliyeti düşer, üretim hızı artar. Sistem sayesinde yaşanan ekonomik büyümeden 

sinema endüsriside payını almıştır. 
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 Modernist görsel efektler döneminin modern yapısını yansıtırlar. Bu 

uygulamalarda dönemin arka planları ve anlatımlı saptamaları  1980’lerde post 

modernizmin başlamasına kadar görürüz.  

 

 Bu bağlamda dönemin sosyo-kültürel yapısı ve modern efektler arasında 

bağlantı kurmak oldukça doğru olacaktır. Yine bu bölümde erken dönem film hileleri 

nasıl post-modern görsel efektlere dönüştüğü, teorik ve periyodik bir köprü kurarak 

anlatılmıştır.   

 
2.2.1. Soğuk Savaş Etkisi 

 
1950 ve 1970 arasında yapılan görsel efekt uygulamaları, dönemin bir 

yansıması olarak, Đkinci Dünya Savaşı sahneleri, büyük yaratık ve canavarlar ve 

büyük uzay keşfinin anlatılarıyla doludur. Aynı zamanda 1950’lilerden sonra modern 

şehir tasarımları ve şehir panoramaları uygulama alanı bulmuştur. 1930 ve 40’lara 

nazaran efektler üzerinde bariz bir temiz model karakteristiği ve uygulama kalitesi 

gelişmiştir. Dönemsel olarak kalite gelişiminin 1950’lilerden sonra büyük bir atılım 

yaptığı görülmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri o dönemde teknoloji 

alanından sağlanan müthiş gelişmedir.  Đkinci Dünya Savaşı’nın sonucu olarak 

sayılabilecek teknolojik gelişme sinema alanında da yoğun bir biçimde kendini 

göstermektedir. Aynı zamanda soğuk savaş dönemine girilmesi ve bu dönemde 

medeniyetler arasında adeta teknolojik bir yarışın başlaması görsel efektin 

gelişmesini yine olumlu bir biçimde etkilemiştir (Ryu, 2007: 80). 

 
 

2.2.2. Uzay Yarışı Etkisi 

 
 Soğuk savaş döneminde ABD ve SSCB arasında başlayan uzay yarışına 

sinema alanında da girilmiştir. Bu sayede birçok bilim kurgu film çekilmiştir.  Yasak 

Gezegen, Kırmızı Gezegen, Uzay Yolu Macerası, 20 Million Miles to Earth, Mutiny 

in Outer Space, 2001: Uzay Macerası,Yıldız Savaşları  uzay filmleri arasında ilk akla 

gelenlerdir. 
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Kaynak: http://www.outer-space-art-gallery.com/images/angryredplanet.jpg 

 
 
Görsel 1.3:  The Angry Red Planet filmi afişi 

 
 

Bu  dönemin filmlerinde ilk başlarda yaratıklar zararlı ve yabancı kişilikle 

verilmektedir. Ancak sonraları yaratıklar da askeri rütbeler içinde düzenli birlikler 

olarak temsil edilmeye başlanmıştır. Genel olarak görsel efekler uzay, gezegenler 

yıldızlar ve uzay araçları olarak görülmektedir (Ryu, 2007: 82). 
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Kaynak: http://www.impawards.com/1956/posters/forbidden_planet_ver1.jpg 

 
 

Görsel 1.4:  Forbidden  Planet filmi afişi 

 

1957 de Rusların Sputnik uzay aracını yörüngeye yerleştirmesiyle başlayan 

uzay yarışı etkileri gelişerek 1980’li yılların ortalarına kadar devam etmiştir. Süreç 

içerisinde Sovyet Birliği’nin zayıflayarak dağılması ile etkinlik Amerikan sinemasına 

geçmiştir (Park, 2006 : http://www.sciencetimes.co.kr/data/article/11000/0000010822.jsp). 

 

2.2.3. 2001: Uzay Macerası  

 
Birçok sinema eleştirisi tarafından 60’ların en iyi bilim kurgu filmi olarak 

tanımlanan 2001: Uzay Macerası Stanley Kubrick tarafından çekildi. 10 Milyon 

dolara mal olan film yapımından yıllar sonra 1969 yılında en iyi efekt dalında Oscar 

ödülü kazandı (Angel, 1970: 230).  Uzay keşfini konu alan ve görsel efektleri bu 

doğrultuda hazırlanan film dönemin sosyo-kültrel yapısından etkilenerek Vietnam 

savaşına göndermeler yapmaktadır. Nasa bilim adamlarından danışmanlık hizmeti 

alınarak yapılan filmde uzay, uzay gemisi, gezegenler gibi kavramlar gerçeğin aynısı 

olarak aktarılmış, fantastik saptamalardan kaçınılmıştır. Bu yüzden diğer uzay 
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filmlerinden ayrılır. Bilimsel gerçekçiliğe yakın olarak çekilen filmde resmi uzay 

üniformaları kullanılmıştır. Arka planlar model olarak tasarlanmış ve mavi perde 

teknolojisi ile ön plana yansıtılmıştır. Yerçekimsiz mekanlarda ise çelik ipler 

kullanılmıştır. Filmin görsel efektleri oldukça başarılı ve özenli hazırlanmıştır. Arka 

plan yansımaları gayet temiz ve dönemine göre gayet gerçekçidir. 

 
Kaynak: https://www.stanford.edu/group/ic/cgi-bin/drupal2/files/2001_A_Space_odyssey-765524.gif 

 
 
 

Görsel 1.5:  2001: Uzay Macerası filmi afişi 

 
 
Analog görsel efektlerin kullanıldığı filmde bazı bilgisayar destekli görsel 

efektler de kullanılmıştır.  

 

2.2.4. Yıldız Savaşları  

 

George Lucas tarafından 1977 yılında sinemaya kazandırılan Star Wars 

görsel efekt alanında yaptığı devrim niteliğinde yeniliklerle adından söz ettirir. Tüm 

zamanların en iyi hasılat getiren filmlerinden biri olmasında  görsel efektlerin payı 
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yadsınamaz. Bilgisayarlı hareket kontrol ve kararsız görüntü teknolojileri açısından 

Star Wars incelemeye değer bir filmdir. Ayrıca Star Wars filmi yaratmış olduğu 

etkiyle sosyo-ekonomik, politik ve kültürel açıdan önem taşımaktadır. Filmin 

bibloları, maskeleri ve aksesuarları satışa sunulmuştur. Bu sayede kendi pazarını 

oluşturarak yaygın kültüre eklemelerde bulunmuştur (Fox Ve Waite, 1984: 340). 

 Bilgisayar destekli sayısal görsel efekt uygulamalarının erken ve dönemine 

göre en iyi örneklerinin yer aldığı film, en fazla devamı çekilen filmler arasına 

girmeyi başarmıştır. Star Wars serisi, eski fantastik tasarımları kendi zamanına göre 

ileriyi öngörebilen  futurustik bir köprü özelliği taşımaktadır. 

Kaynak:http://pulpefictions.free.fr/momotheque/ 

 

Görsel 1.6:  Star Wars filmi afişi 

 

 Lucas Star Wars filminde yapmış olduğu devrimsel gelişimleri serinin diğer 

filmlerinde geliştirerek kullanmıştır. Sadece Star Wars filmleri çeken Lucas ILM adlı 

bir görsel efekt şirketi kurmuştur. Bu sayede sektörün gelişim öncüsü olmuş, ihtiyaç 

duyduğu etkileri yaratabilmek için teknolojiyi bu yöne kanalize etmiştir.  Bilgisayar 

destekli hareket kontrollü kamera sistemlerinin geliştirilmesi ise sinema alanında 

büyük bir çığır açmıştır. Bu sayede çekim esnasında kameranın hareketleri sayısal 
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olarak kaydedilip bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir. Sonuç olarak görsel 

efektler hareketli planlar için de mümkün ve kusursuz olmuştur. 

 

2.2.5. Superman  

 
Jerry Siegel'in çizgi romanından sinemaya uyarlanan Süpermen filmini 1978’ 

de Richard Donner çekmiştir. Bu film bilim kurgu  projeler içine  süper kahraman 

ikonunu sokmuştur. Endüstriyel modernizasyonun görsel efekt imkanlarını 

değiştirmesi ve bu görsel efektler sayesinde bir film kahramanı  ulusal bir kahramana 

dönüşmüştür. Görsel efektlerle yüceltilmiş bir Süpermen ikonunun  başı derde giren 

her Amerikalıya yardım etmesi ikinci film için de bir motivasyon ve ulusal bir çağrı 

olmuştur. Soğuk savaş sırasında tehditlere maruz kalan, Vietnam Savaşı’nda 

insanlarını dramatik bir şekilde kaybeden bir ulus için de Süpermen gibi ulusal 

kahramanlara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Superman_(film)). 

 
 Filmdeki görsel efektler dönemin modernitesini ve teknik özelliklerini 

taşımaktadır. Aynı zamanda görsel efekt estetiği orta dönem endüstriyel 

modernleşmesiyle paralel örnekler sunar. Filmde genel itibariyle analog görsel 

efektler kullanılmıştır. Özellikle metropol panoraması olan planların büyük bir kısmı 

görsel efekt öğeleriyle tamamlanmıştır. Bu bölümlerde arka alan boyaması tekniği 

kullanılmıştır. Clark Kent’in süpermene dönüşmesi ve gerçek kişili ğine dönmesinde 

yüksek miktarda görsel müdahele yapılmıştır. 
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Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Superman_(film) 

 

Görsel 1.7:  Superman filmi afişi 

 

Süpermen’in havalanışı ve yere konması esnasında projektör yardımıyla 

yansıtılan arka planın perspektif etkiyi yaratacak biçimde manipüle edilebilmesi için 

Zoran Parisic tarafında geliştirilen Zoptic kullanılmıştır. Optik manipüle yardımıyla 

çalışan bu cihaz sayesinde gerçekçi arka planlar elde edilmiştir. 1950 ve 70'li yıllarda 

yoğun bir biçimde hakim olan Ford ekonomik sisteminin etkileri filmleri 

şekillendirmiştir. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı ve Vietnam batağının Amerikan 

sinemasını götürdüğü yer askeri öğeler, hiyerarşik rol yapıları, canavarlar ve onları 

en sonunda hep kurtaran süper kahramanlardır (Rickitt, 2007: 70-71). 

 

2.3. PostModernist Görsel Efekt 
 

Modern dönemin 1980’li yıllarda son bulması soğuk savaşın etkilerinin 

azalması ve deregülasyon ve globalizmin etkisi kendini sinema ve görsel efekt 

alanında da göstermiştir. Analog efektlerin yerini gelişen bilgisayar efektleri almıştır. 

Yönetmen ve yapımcıların birçok isteği yapılabilir duruma gelmiştir. Aynı zamanda 
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bilgisayarlı görsel efekt uygulamalarının maliyetleri düşürmesi ve olanakları 

arttırması dramatik dilin gelişmesini sağlamıştır. Bu sayede yaratıcıların hayal 

gücüne ket vuran imkansızlıklar ortadan kalmıştır.   

 

 Bu bölümde  1980 sonrası görsel efekt ekseninde çekilen ve görsel efekt 

teknikleri olmasa sinemaya kazandırılması imkansız olan filmler araştırılacaktır. Bu 

filmler arasında Tron,  Terminator 2: Judgement Day, Jurasic Park ve The Matrix 

bulunmaktadır. 1980 sonrası postmodern dönemde sinemaya uygulanan görsel 

efektlerde gerçeklik üst düzeydedir. Birçok filmde gerçeğinden sadece 

profesyonellerin ayırabileceği uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca her film için özel 

uygulamalar ve geliştirmeler söz konusudur. Bilgisayar destekli görsel efektlerde 

kullanılan programlar da yapımcılardan gelen istekler doğrultusunda yazılımlarını 

geliştirmektedir.   

 

 

2.3.1. Tron  

 

1982 yılında Steven Lisbeger tarafından çekilen film ticari olarak yapımcısını 

sevindiren bir film olmuştur. Bu yıllarda görsel efektli filmlerin artması ve görsel 

efektin değer kazanması sonucunda görsel efektler prodüksiyon giderlerini 

arttırmaya başlamıştır. Bunun sebeplerinden biri de görsel efektlerden beklentilerin 

artması ve daha büyük evrenlerin istenmesidir. Büyük isteklerin işgücü talebini 

arttırması ve profesyonelleşen iş gücünün maddi isteklerinin artması maliyetleri 

tetiklemiştir (http://en.wikipedia.org/wiki/Tron_(film)). 
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Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Tron_(film)  

 

Görsel 1.8:  Tron filmi afişi 

 

Tron filmi bilgisayar destekli görsel efektlerin profesyonel olarak hayata 

geçtiği ilk projelerdendir.  Film için dört ayrı CGI firması ayrı projeler yürütmüş ve 

tüm bu çalışmalar bir kompozisyonda canlı çekimlerle birleştirilmi ştir (Rickitt, 2007: 

126).  Film bu yönüyle birçok yeniliğe de kapı açmıştır. Canlı çekimlerle animasyon 

görüntülerin birleştirilmesi konusunda açtığı yenilik dönemin bilgisayar oyunlarına 

ilham vermiştir. Bu yönüyle görsel efekt dünyasına teknofuturustik semptom 

kavramını katmıştır. Teknofuturistik semptomlardan kasıt film içinde kullanılan 

efektlerin teknolojik ve geleceğin teknolojisi olmasıdır. Bu yönüyle de birçok 

gelişimin öncüsü olmuştur. 

 

2.3.2. Terminator 2: Judgment Day  

 

1991 yılında  James Cameron tarafından çekilen film aralarında en iyi görsel 

efekt ve makyaj da bulunan 4 Oscar ödülü kazanmıştır. Ayrıca filmin gişe başarısı da 

oldukça yüksektir. Evrendeki tüm makineleri yöneten SkyNet in John Coner’i yok 

etmek için gönderdiği T 1000’in eski nesil robot T101 ile olan savaşını konu alan 

filmde birçok görsel efekt ilk defa hayata geçmiştir. Terminatör 2 teknofobik bilim 

kurgu filmlerinin tipik bir örneğidir. Filmde T1000 ve T101 arasındaki karşıtlık 

klasizm ve geç kapitalizm ya da modernizm ve post modernizm arasındaki çatışmayı 
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anlatmaktadır (Byers,1995:8).   T101 insan görünümlü bir robottur. Kullandığı 

silahlar ve yöntemler klasiktir. Çoğu işini kas gücüyle hallerder. Makineli tüfek, 

tabanca ya da demir bir çubuk onun silahıdır. T101 ile savaşırken onun neler 

yapabileceğini yada neleri yapamayacağını tahmin edebilirsiniz. Sınırları ve kısıtları 

vardır. Bu yönüyle modernizm ve klazimin bir ürünüdür. T1000 ise sıvı metalden 

üretilmiş, istediği nesnenin ya da insanın görünümünü taklit eden bir yapıdır. 

Kullandığı cihazların ve yöntemlerin önceden tahmin edilmesi güçtür. Bir strateji 

izler. Planlar kurar ve tuzaklar kurar. Bu yönüyle başarısızlığa uğratılması oldukça 

zor bir düşmandır. Bu özellikleriyle T1000 post-modernizmi temsil etmektedir. 

 

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Terminator_2:_Judgment_Day  
 

 

Görsel 1.9:  Terminator 2: Judgment Day filmi afişi 

 

 Filmde kullanılan karakter dönüşümü (Morphing) efekti gayet başarılı 

kullanılmıştır. Vücudun silah olarak kullanıldığı ilk filmlerden biri olan 

Terminatör’de sıvı dinamiği ve akışkan animasyonu konusunda yenilikler 
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sağlanmıştır. Sinema çevrelerini hayrete düşüren en önemli gelişme bu konuda 

yaşanmıştır. Sıvı dinamiği ve animasyonu gerek tasarım zorluğu gerekse işlem 

zorluğu açısından yapımcıların ve görsel efekt tasarımcılarının pek cesaret 

edemedikleri bir daldır. Bu çalışmadan başarılı bir şekilde çıkması ve sonraki 

filmlere bu yönde örnek teşkil etmesi açısından önemli bir sinema filmidir. 

 

 
2.3.3. Jurassic Park  

 
1993 yılından Amerikalı ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından çekilen 

film tüm zamanların en başarılı filmleri arasına girmeyi başarmıştır. Film aralarında 

en iyi görsel efektin de bulunduğu üç dalda Oscar ödülü kazanmıştır.  

 

 Dinazorun kanını emmiş bir sivrisineğin içinde bulunan dinazor DNA’sından 

koca bir dinazor parkının yaratılması ve bu parkta çıkan sorunları konu alan film, 

tarih öncesi canlıların dünyasını gözler önüne sermektedir. Filmde kullanılan dinazor 

animasyonlarının geçmişte yaşamış canlılara benzemesi ve fizyolojik yapılarını 

gerçekleriyle aynı olarak çıkarması açısından önemli bir örnektir. Bu aşamada 

sinemada bilgisayar destekli görsel efektlerin sağladığı imkanlar üst seviyededir.  
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Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Park_film 
 

 
 

Görsel 1.10:  Jurassic Park filmi afişi 

 

 Jurrasic Park filminde kullanılan birleştirme teknikleri etkileyicidir. Bütün bir 

alan sayısal olarak  sanal ortamda hazırlanmış ve canlı çekim görüntülerle 

birleştirilmi ştir. Sayısal gerçekçiliğin yapımcıları tatmin etmediği bölümlerde robotik 

modeller kullanılmış ve yine sayısal evren tasarımlarıyla birleştirilmi ştir.  

 

 Jurasic Park sayısal verilerin makinelerden bilgisayarlara aktarılması sonucu 

oluşturulan hiper gerçekçilik alanında yapmış olduğu atılımla da kayda değer bir 

filmdir.  Filmde birçok canlının hareketleri gerçek canlıların hareketlerinden cihazlar 

yardımıyla kopyalanması sonucunda oluşturulmuştur.  Bazı canlıların hareket 

animasyonları ise insanlar yardımıyla hareket yakalama cihazlarıyla çıkarılmıştır. 

Dinazorların iskelet yapılarından elde edilen anatomik veriler sayesinde insan 



36 
 

vücudunda  protezler yardımıyla aksamlar yaratılmış ve bu aksamlarla hareket 

cihazına bağlanan insan modellerin hareketleri kopyalanmıştır.  

 

2.3.4. The Matrix  

 

 1999 yılında Andy ve Larry Wachowski kardeşler tarafından senaryosu 

yazılarak sinemaya aktarılan film, maliyetinin biraz üzerinde bir gişe hasılatı elde 

etmiştir. Filmin yapım maliyetleri oldukça yüksektir. Bunda yıldız oyuncu 

ücretlerinin fazla olmasının yanında, filmde uygulanan görsel efektlerin maliyetinin 

yüksekliğidir. Film için birçok görsel efektli plan tasarlanmış ve bunların büyük bir 

kısmı gerçek olarak hayata geçmiştir. Filmde sanal gerçeklik ile gerçek yaşam 

arasında kurulan bağ ve yapay zekanın dünyaya hükmetmesini anlatabilmek için 

birçok zahmetli iş yapılmıştır. 

 

 Matrix filminin temel hikayesi Postmodernist dönemin en kült hikayelerinden 

biri olan makine bilgisayarların yapay zekaları yardımıyla insanlığı ele geçirmeleri 

ve yönetmeleridir. Ancak dramatik olarak bu filmde makineler bunu insanın ve 

evrenin iyiliği için yaparlar. Çünkü üretme ve tüketme hırsı ile bürünmüş olan 

insanoğlu kendine ve içinde yaşadığı evrene zarar vermektedir. Makinelerin de buna 

gönülleri razı gelmez ve tüm insanlığı kendi ihtiyaçları olan enerjiyi de  

sağlayabilecekleri biyolojik pillere çevirirler. Çünkü insanoğlu en büyük enerji 

kaynağı olan güneşi dünyadan koparmıştır. Sistem içerisinde bir anomali olarak 

yaşamaya başlayan Neo, -beklenen kişi- tüm bunlara dur diyecek ve insanlığı 

makinelerin zulmünden kurtaracaktır.  Böyle bir dünyanın yaratılması tabiî ki gerçek 

ekipmanlar ve gereçler ve çekim yöntemleri ile var edilemez. Bu sebepten dolayı 

filmde birçok sahnede sanal dokunuşlar ve yaratımlar uygulanmıştır.  
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Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/The_matrix 

 

Görsel 1.11:  Matrix  filmi afişi 

 

 

Matrix filmi için birçok teknoloji yenilenmiş bazıları ise gereksinimler 

doğrultusunda sıfırdan üretilmiştir. Bu sayede film aralarında en iyi görsel efektin de 

bulunduğu 4 dalda Oscar ödülü kazanmıştır. Filmde Superman’dan sonra  izleyiciyi 

en fazla etkileyen uçma sahnelerinde biri uygulanmıştır. 

 

Filmin geneli itibariyle bakıldığında uygulanan görsel efektler kendisinden 

önce yapılanların kusursuz tekrarlarıdır. Ancak filmin kahramanı Neo’nun 

kurşunlardan kaçma sahnesi ve Trinity’nin ajanlarla karşılaşırken yapılan çekimlerde 

kullanılan eş zamanlı ardışıl resim efekti bu alanda efsane olmuştur. Birçok fotoğraf 

makinesinin, kameranın hareket yönünde ve açısında diyagonal olarak oyuncunun 
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etrafına dizilmesi ve  aynı anda çekimin yapılması sonucu elde edilen etki izleyicileri 

dramatik diğer görsel efekt tasarımcılarını kıskandıracak biçimde etkilemiştir.  

 

Hikayesinin kusursuzluğu, uygulamanın ve geliştirmenin başarısı ve izleyici 

üzerinde düşünsel anlamda bıraktığı etkiyle The Matrix filmi hem anlatımlı 

sinemanın hem de görsel efektli filmlerin en iyilerinden biri olma özelliği 

taşımaktadır.  

 

2.4. Günümüzde Görsel Efekt  
  

 Günümüzde görsel efekt  sinema, televizyon ve eğlence sektöründe yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  Reel olarak çekilmesi imkansız, zor, masraflı ya da riskli 

olan planların bilgisayar ortamında hazırlanmasıdır. Modern filmlerde görsel efekt; 

plan içerisine yapılan müdahaleleri gösterir. Görsel efekt uygulanmış sahnelerde 

genel olarak, eklemeler çıkartmalar ya da resmin geneli ile ilgili kompozisyon 

değişikliklerine rastlanır. Bu değişiklikler büyük prodüksiyonlu film projeleri 

içerisinde yüksek bütçe giderlerine sahip oldukları için uygulanmadan önce iyi 

planlanması ve organize edilmesi gerekmektedir (MITCHELL, 2006: 8). 

 

 Geleneksel olarak görsel efektler optik efektler, mekanik efektler ve 

bilgisayar tarafından üretilmiş efektler olarak ayrılırlar. Her bir yöntem ile 

oluşturulan efektlerin hepsi seyirci üzerinde etkileyici bir film izlenimi oluşturmak 

için uygulanan yöntemlerdir. Sinema televizyon ve eğlence sektöründe uygulanış 

şekilleri ve yöntemlerine göre farklı adlar ve terimler alabilmektedirler. Sinema ve 

televizyon sektöründe orijinal imaj video ya da sahneye yapılan müdahalelerin 

birçok terimi bulunmaktadır. Bu bağlamda görsel efekt ve özel efekt kavramları 

birbirinin içine girmiş durumdadır. Amerikan sinema endüstrisinde özel efektler 

(Special Effects);  SFX (Special Effects), SPFX ve FX  olarak isimlendirilmektedir. 

 

 Bilgisayar destekli sistemler yardımıyla çekim aşamasında tasarlandığı ya da 

tasarlanamadığı şekliyle post-prodüksiyon esnasında  yapılan müdahaleler ise görsel 

efekt (Visual Effects) VFX olarak adlandırılır (Mclean, 2007: 12). 
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 Görsel efekt ve özel efekt arasındaki temel farklar işlem içerisindeki  

uygulanış safhaları, uygulayan kişilerin uzmanlık alanları, uygulama esnasında 

kullanılan ekipman farkları olarak sıralanabilir. Sinema sektörü içinde  özel efekt ve 

görsel efektin karıştırılmasının temel sebeplerinden biri de, her iki yöntemin 

birbirinden faydalanmasıdır. Görsel efektler yaratılırken kullanılacak görüntülerin 

oluşması için özel efekt imkanlarından yararlanılması gerekmektedir.  Aynı şekilde 

özel efektler tasarlanırken ya da planlanırken görsel imkanların kullanılması 

gerekebilir.  

 

Ayrıca yönetimsel olarak, prodüksiyon içinde filmin türüne ya da spesifik 

özelliklerine göre  görsel efekt yönetmenleri, özel efektçileri yönetebilir ya da tam 

tersi şeklinde özel efekt yönetmeni bütün görsel planları tasarlayabilir. Bunlar film 

bütçeleri ile ilgili yapımcıların, yönetmenin ya da uygulayıcı yapımcıların 

tasarrufundadır (Winder ve Dowlatabadi, 2001: 21). 
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2. BÖLÜM 
 
BĐLGĐSAYAR DESTEKL Đ GÖRSEL EFEKT UYGULAMA YÖNTEMLER Đ 

 

1. Üç Boyutlu Canlandırma 
 

Bir görsel efekt projesinin başarılı  olabilmesi ve animasyonların göz alıcı 

olması için hayat içinde devinen hareketlerin doğru algılanması ve çalışmaya 

aktarılması gerekmektedir. Bu başarıyı sağlamaktaki en büyük etkenlerden biri iyi 

planlamadır.  

 

Uygun planlama bir projenin başarılı olmasını sağlayabilir. Ancak 

planlamanın da birçok aşaması bulunmaktadır. En sık incelenen alanlar; hikaye 

tasarım ve storyboard aşamasını kapsamaktadır. Ancak planlamanın hepsi bu 

değildir. Kavramsal planlamayı desteklemek için sağlam bir uygulama planı olması 

gerekmektedir. Kaç sanatçı yer alacak kaç teknik yönetici bulunacak? Hepsi aynı 

binada mı bulunacak ya da bazıları uzaktan mı çalışacak? Đş nasıl dağıtılacak? Ayrıca 

yazılım araçları bu işlerin kolaylaştırılması için nasıl kullanılacak? Tüm bu sorular ve 

diğerleri, projenin zamanında ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini 

sağlayacak biçimde yanıtlanmalıdır.  Đyi bir iş akışını oluşturmak hazırlanacak olan 

yapıtı oluşturmak kadar zor olabilir (Lee, 2002: 122). 

 

Çalışmanın bu bölümünde 3 boyutlu animasyon prodüksiyon sürecine yönelik 

ana etmenler incelenecektir. Bunların içinde; 

  

• Proje ve Öğeleri 

• Sanatçılar 

• Coğrafya 

• Planlama 

• Taslak Ön Görselleştirme ve Animasyon 

• Modelleme 

• Doku Uygulama 
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• Donatım-Canlandırma 

• Işıklandırma 

• Sıvama 

 

bulunmaktadır. 

 

1.1. Proje ve Ögeleri 
 

Başarılı bir iş akışı oluşturmanın yolu,  projeyi incelemekten ve gerekli 

öğelerin listesini oluşturmaktan geçer. Sinema endüstrisinde çalışan sanatçılar her 

yeni projede tamamen farklı sanatsal ve teknik güçlüklerle karşılaşabilirler. Bir proje 

kamera izleme tekniğinin kullanıldığı sayısal set eklentilerine ihtiyaç duyarken, bir 

diğeri yüzlerce sayısal karaktere ihtiyaç duyabilir. Senaryo ne olursa olsun, yapım 

ekibinin her bir çekimi düşünerek, hangi öğelerin gerektiğine ve bunların en iyi 

şekilde nasıl oluşturulacağına karar vermesi gerekir (Lee, 2002: 122). 

 

Projenin bütçesel ve dolaylı olarak prodüksiyon büyüklüğüne göre planlama 

görevini farklı kişiler üstlenir. Küçük çaplı projelerde görsel efekt süpervizörü ya da 

bir teknik yönetmen bu işleri üstlenirken, büyük projelerde görsel efekt ve 

animasyondan sorumlu yönetmenler ve uygulayıcı yapımcılar bulunmaktadır. 

 

Kişilerin sayısı ve ünvanı ne olursa olsun, önemli olan tamamlanmış projenin  

sanatsal bütünlüğü ve bunlara ulaşmak için kullanılacak yöntemlerin 

uygulanabilirliğini  değerlendirecek kişilerin, yeterli  sanatsal ve teknik yeteneğe 

sahip olmalarıdır. Her ne kadar belirli bir örneğin gerçekleştirildi ği yöntemler asıl 

prodüksiyonun seyri sırasında değişebilse de,  bu noktada gereken öğelerden 

hangilerinin mevcut formlarında gerçekleştirilmelerinin mümkün olmadığını 

belirlemek önemlidir (Lee, 2002: 123). 
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1.2. Sanatçılar 
 

 Bir animasyon prodüksiyonunda ekibin niceliğini ve niteliğini projenin 

kendisi belirler. Kaç sanatçıyla çalışılacağı oluşturulacak filmin uzunluğuna ve bitiş 

tarihine bağlıyken, hangi nitelikte sanatçılarla çalışılacağı ise senaryonun içeriğine ve 

yapımcının beklentilerine bağlıdır (Winder ve Dowlatabadi, 2001: 79). 

 

 Sanat grubunun işletim sistemi olarak hangi platformlarda çalışacağı ve hangi 

programları kullanacağı da ekip belirleme sürecinde dikkat edilmesi gereken 

hususlardan birisidir.  

 

Birçok yazılım ve yapım firması programların üretim sürecinde etkili 

olduğunu düşünse de sonuç olarak işi çıkaracak kişi sanatçının kendisidir. Yetenekli 

bir sanatçı elindeki donanım ne olursa olsun iyi iş çıkarmasını bilir. Donanım sadece 

sanatçının hızını ve imkanlarını arttırır. Sonuçta endüstriyi yönlendiren sanatçılardır.  

Başarılı bir stüdyonun iş akışını ortaya koymasının en zor tarafı doğru sanatçıyı 

bulmaktır.  Sanatçılar ister kadrolu isterse serbest olarak çalışsınlar becerileri ve 

dehaları yapılan işin doğasına uygun olmalıdır (Lee, 2002: 123). 

 

3 boyutlu animasyon filmleri üreten büyük firmalar, iş akışının başarısını 

arttırma sonuca çabuk ulaşma yolunda animasyon üretimini departmanlara ayırmıştır. 

Kademeli olarak her bir bölüm belirli bir sırada kendi üzerine düşen görev ile meşgul 

olur. Bu sözü edilen 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: 45). 
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1.3. Coğrafya 
 

Bir projenin başarısı için gerekli olduğu düşünülen belirli bir yetenekler 

topluluğu, yakın çevrede, aynı ofiste, aynı şehirde hatta aynı ülkede bulunmayabilir. 

Đstenilen bütün ekip üyelerinin aynı lokasyonda bulunmalarıdır. Gerek anlık 

toplantılar gerekse üretim sürecinde zaman kaybına yol açacak durumlar için 

yönetmen ve ekibin bir arada bulunması gerekir. Sanatçılar arasındaki sinerjinin 

kazandığı ek avantaj da bütün yaratıcı ekibi aynı çatı altında toplamak için bir başka 

önemli nedendir (Lee, 2002: 124). 

 

Ancak bu imkanların oluşturulamadığı durumlar fazlaca oluştuğu için 

teknoloji yardımıyla bazı çözümlerle farklı lokasyonlardaki sanatçılarla çalışılabilir. 

 

 Bununla birlikte internetin ve yüksek bant genişliklerine çıkan erişim 

ağlarının artması birçok şirket ve sanatçı için kolaylık sağlamaktadır. Projenin belirli 

özelliklerine bağlı olarak sanatçıların uzaktan çalışmalarını sağlamak  kesinlikle 

uygulanabilir ve ekonomik bir çözüm olmaktadır.  Her iki tarafta da yeterince hızlı 

internet bağlantısı olduğu varsayıldığında uzaktan çalışma kararını etkileyecek bazı 

faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır. 

 

• Sanatçı bilinen biri mi? 

• Sanatçı bu takımla ya da bu şirketle daha önce çalışmış mı? 

• Sanatçı yönetici ile iletişim kurma ve talimat alma konusunda ne kadar 

başarılı? 

• Uzaktan çalışacak sanatçı şirketteki sanatçılarla ne kadar yakın çalışmak 

zorunda? 

• Sanatçılar belirli bir alanda uzlaşamıyorsa, sanatçılar arasında çok fazla ileri 

ve geriye doğru dosya değişikli ğine gerek var mı? Örneğin; karakteri 

modelleyen sanatçı yaptığı işin animatör tarafından test edilmesi için pek çok 

kez ileri ve geri değişiklikler yapmak zorunda kalabilir.  Bu durumda uzaktan 

çalışmak verimliliği beklenmedik düzeyde düşürebilir.  
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• Planlama ve bütçe arasındaki denge nasıl? Bir yeteneği ofise getirmek için 

gerekli olabilecek ulaşım, konaklama gibi maliyetleri olmadan, bu yeteneğin 

uzaktan çalışması daha ekonomik olabilir (Lee, 2002: 124). 

 

1.4. Planlama  
 

Gerçekçi bir proje planı oluşturmak elbette önemlidir. Bunun ardından 

prodüksiyon sırasında planlamaya sıkı bir biçimde bağlı kalmak gerekir. Planlama 

oluşturulurken birçok faktörün değerlendirilmesi gerekir. Birincisi 3D prodüksiyonda 

gerekli olan sekiz farklı aşamanın anlaşılmasıdır. Bunları şöyle sıralanabilir. 

 

• Taslak – Ön Görselleştirme 

• Modelleme  

• Doku Uygulama – Kaplama 

• Donatım ve Animasyon Hazırlığı 

• Animasyon 

• Aydınlatma 

• Sıvama 

• Birleştirme (Kompozitleme) 

 

Bu aşamalardan hiçbiri, diğerinin teknik sorunları değerlendirilmeden, tek başına 

çalışmaz. Örneğin modelleyicinin bir modeli oluşturma biçimi, doku uygulama, 

kaplama ya da karakter animasyonu (rigging) aşamasının zorlaşmasına sebep 

olabilir. Ayrıca bir karakteri donatan sanatçılar, canlandırması kolay ve gereken 

hareketleri yapabilecek modeller oluşturmak için animatörlerle yakın temasta 

olmalıdırlar. Aydınlatma bir dokunun görümünü ve bir çekimin de sıvama edilme 

biçimini etkilemektedir.  
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1.5. Taslak Ön görselleştirme 
 

 Taslak-ön görselleştirme aşaması sırasında sahne 3D olarak kabataslak 

üretilir. Bu aşama çoğunlukla çok düşük çözünürlüklü modeller kullanılarak yapılır.  

Bu modeller çoğunlukla primitiflere göre sadece biraz daha iyidir. Burada bütün 

prodüksiyon ilerlemeden,  potansiyel zamanlama ve sahne problemleri  görülebilir. 

Bu aşamada animasyon oldukça kabadır ve temel düzeydedir. Eğer projenin 

gereksinimleri varsa arkaplanlarda hareket benzeştırme tekniği ile uygulanabilir. 

Eğer çekim tamamen bilgisayar grafikleriyle oluşturulmuşsa; aydınlatma sorunları ve 

objektif ve animasyon gibi kamera sorunları, söz konusu harekete bağlı olarak hızlı 

bir biçimde sonuçlanabilir. 

 

Kaynak: Abani 2005: 204 

 

Şekil 2.1: Matrix filminden ön görselleştirme örneği 

 

Şekil 2.1’de görünen uygulama 1999 yılında çekilen The Matrix filminin bir ön 

görselleştirme örneğidir. Temel seviye animasyon model ve sıvama yardımıyla 

oluşturulan bu görüntü sayesinde hem ekibe çekim detaylı şekilde anlatılmış olmakta 

hem de çekim esnasında karşılaşılabilecek problemler önceden tespit edilip önlemleri 

alınabilmektedir. 
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1.6. Modelleme 
 

 Modelleme tasarım aşamasında ortaya konmuş öyküye ya da fikre uygun 

düşecek karakter ve bu karakterlerin etkileşim içinde bulunacağı tüm nesnelerin 

yaratılma sürecidir (Gürsaç, 1998: 13). 

 

 Modelleme aşamasında modeller tasarıma bağlı olarak oluşturulur. Bu 

tasarım çizimle ya da hamur modeller gibi diğer ortam türlerinden oluşturulmuş 

olabilirler. Sanatçı hangi yöntemi tercih ederse etsin, belirli öğelerin görünüşü ve 

duyusu bu aşmada  belirlenir. Bazı sanatçılar bir konsept olmadan, doğrudan 3D’de 

modelleme yapmayı tercih edebilir. Bazı sanatçılar ise tasarım notlorından  

yararlanma yoluna gidebilir.  

 

 Modelleme yapabilmek için bazı yetenek ve ekip disiplinlerinin sanatçıda 

bulunması gerekir. Sanatçının görevi, düzey oluşturmadan karakter animasyonuna 

kadar gidebilir. Düzeyler oldukça büyük ve karmaşık olabilir. Düzey oluşturucusu 

gerekli olan poligonları akıllıca kullanmalıdır.  Bu sayede sahne akıllıca tasarlanmış 

gereksiz yere fazla poligon kullanılarak proje ağırlaştırılmamış olur.  

 

Diğer taraftan karakterler ve hareketli nesneler animasyon düşünülerek 

modellenmelidir. Örneğin karakter sadece 1000 poligondan oluşabiliyorsa bu 

poligonlar yalnızca modelin ayrıntılarında değil animasyon esnasında gerilmesi 

sıkışması ya da şişmesi gereken kısımlarda da kullanılmalıdır. Dizler dirsekler ve 

kasık bölgesi düşük poligonlu modellerde karakter animasyonu sırasında birçok 

sorun ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 2.2:  Modelleme ve donatım uygulamaları. 

 

Şekil 2.2’deki 1 ve 3 numaralı imajlarda modele uygulanan iskelet sistemi ve 

modelin taslak görünümü bulunmaktadır. 2 ve 4’te ise sonuç çıktıları görünmektedir. 

Eğer model çizilirken pazu şişmesi dikkate alınmadan poligon sayısı kol bölümünde 

azaltılsaydı model kolunu yukarı doğru büktüğünde modelin pazusu şişmeyecekti.    

 

Bir animasyon film üretiminde, 3D modelleri yerleştirmek ve yaşatmak için 

kompleks bir 3D dünya lazımdır. Modelcilerin dekorasyon modellerini, ağaçları, 

bitkileri ve filmde görünecek diğer objeleri ürettikten sonraki işi, bu modelleri 

çoğaltıp setleri dekore etmektir (Birn, 2006: 149). 

 

 3D yazılım programlarının versiyonları ve çeşitlerine göre birçok modelleme 

ve maniple teknikleri bulunmaktadır. Modelleme teknikleri genel olarak tüm 

programlar için ortaktır. Sadece program ve versiyon farklarından dolayı kullanılan 
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araçlar ve isimlendirmeleri farklılık gösterebilir. Ancak modelleme yöntemleri 

hemen hemen aynıdır ve dört tanedir; 

 

1.7. Doku Uygulama  
 

Bir model tamamlandıktan sonra ve çoğunlukla modelleme işlemi sırasında, 

modelin doku kaplaması yapılmalıdır. Doku uygulama, doku kaplama ve doku 

oluşturma olarak adlandırılan iki aşamalı bir işlemdir. Doku kaplama, modelle 

kaplama koordinatlarını uygulama işlemidir. Diğer bir deyişle dokunun modelin 

etrafını nasıl saracağının belirlenmesidir.  Doku oluşturma ise sıfırdan ya da Adobe  

Photoshop gibi programlar yardımıyla mevcut görsel öğeleri bir araya getirerek 

dokuyu oluşturmaktır.  Çoğunlukla doku oluşturucusu ya da ‘skinner’ model 

üzerinde değişiklik yapmaz. Üzerinde çalıştığı dokuyu görmek için modeli kullanır. 

Ancak kaplama koordinatlarını kendisi uygulamaz. Diğer taraftan bazı sanatçılar, 

başka bir sanatçının yardımı olmadan işlemin tamamını kendileri yaparlar (Demers, 

2001: 45). 

 

 Doku kaplama modeller için önemlidir. Model üzerindeki birçok ayrıntı 

model yardımıyla verilmez, verildiği zaman modeller çok poligonlu ve bilgisayarlar 

için hareket ettirilmesi zor hale gelir. Bu yüzden ayrıntılı bir model yapmak yerine 

bu açıkları kaplama yardımı ile aşmak daha iyi bir yöntemdir.  

 

 

1.8. Donatım-Canlandırma 
 

 Donatım (rigging) aşaması, 3D karakter çalışmalarında oldukça yaygındır; 

ancak aynı zamanda diğer tip animasyon hazırlıklarını da içerir. Genellikle bu aşama, 

teknik yönetici görevindeki sanatçılar tarafından yürütülür.  Bir karakter teknik 

yöneticisi genellikle bir karakterin iskeletini ve hareket referans hiyerarşisi  

ayarlarını, animatörler tarafından istenen diğer özel animasyon kontrolleriyle birlikte 

oluşturmak zorundadır. Bu durumda iskelet sistemi ve deri meniplatörleri için ayrıca 

kod tanımlaması yapılması gerekir. 
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Unutulmamalıdır ki bir animasyon filminde oyuncular modellerdir. Bunların 

etkili bir biçimde hareketlendirilebilmesi için içlerine yerleştirilen iskelet sistemleri 

önemlidir. Đskelet sistemi ise donatım aşamasında karakterlerin hareket 

organizasyonunu sağlayan seri bağlantı noktalarından oluşan karmaşık sistemdir 

(Graft, 2002: 287). 

 

Bu aşamada 3D yazılımların Script editörleri devreye girer. Bütün yazılımlar  

genel olarak Visual Basic Script kullanırlar. Bu sayede karmaşık kontroller kodlar 

yardımıyla organize edilir. Diğer şekilde klasik maniple yollarıyla bir karakteri 

anime ettirmek oldukça zordur. Yapılsa bile ortaya çıkan işte birçok aksaklık 

olacaktır. Karakter olmayan çalışmalarda bu aşama, mekanik hiyerarşinin ve 

kontrollerin ayarlanması, parçacık sistemleri ve projenin diğer aşamaları için gerekli 

olan diğer tüm kodların yazılmasını içerir. 

 

 

 

Şekil 2.3: Canlandırmaya yönelik model örneği ve iskelet sistemi uygulanması. 
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Şekil 2.3’teki 1 numaralı imajda animasyona yönelik insan modeli görünmektedir. 

Modelin yarısı wireframe olarak çizilmiştir. Modelin baş kısmı yüksek poligon 

değerindedir, çünkü yüzde ayrıntı fazladır ve mimik animasyonu sırasında hatlarla 

karşılaşma riski aza indirgenmiştir. Bel ve göğüs kısmı bacaklara nazaran ayrıntılı 

modellenmiştir. Çünkü modelin sağa sola dönüşlerinde bu bölgeler oldukça fazla 

deforme olmaktadır. Buralarda oluşabilecek sorunlar da öngörülerek çözümlenmiştir. 

Bacak kısmında ise fazla poligona gerek duyulmamıştır. Đmaj 2’de ise model içine 

yerleştirilmi ş iskelet sistemi görülmektedir. Temel hareket noktalarına yerleştirilen 

manipülatörler yardımıyla model hareketli hale getirilmektedir.  

 

1.9. Aydınlatma 
 

3D bilgisayar grafiklerinde aydınlatmanın amacı az ya da çok gerçek 

dünyadaki aydınlatmayı elde etmektir. Aydınlatma, üretim sürecinin yani nesnelerin 

kamera tarafından görülmesini sağlayan temel işlevdir. Bu sayede monitörde iki 

boyutlu olan bir resim sıvama sonrasında 3 boyutluymuş gibi görülür. Fakat işlevi 

bununla da kalmaz, aydınlatma bir resmin kendi karakterini yansıtır. Farklı 

yöntemlerle aydınlatılan aynı sahne mutluluk, acı ve korku hisleri uyandırabilir ve bu 

sayede dramatik hale gelir. Sahnenin ruhunu yansıtan aydınlatma biçimi sayesinde 

aydınlatma, bir sahneyi ona bakan kişiye doğrudan yansıyan bir heyecanla doldurur. 

 

  Gerçek dünyayı suni olarak taklit etmeye çalışmak oldukça zor bir iştir. 

Bunun yanı sıra 3D çıktılar foto-gerçekçi olsa bile, ona bakan insanların çıktıyı 

gerçek bir fotoğraf zannetmelerini sağlamak oldukça zor bir iştir. Buna karşın 

sahnenin ifade etmek istediği ruhun ne olduğunu iyi biliyorsa bu etkiyi uyandırmak 

kolaylaşır (Amaan, 2008: 1). 

 

Sahnede yer alan modellerin renkleri onlara gönderilecek ışık ışınlarının 

geriye yansıması ile görünmektedir. (Gürsaç, 1998: 30) Doğru aydınlatma yaparak 

istenilen etkiyi elde etmek için üç boyutlu ortamlarda ışığın davranışlarını bilmek ve 

üç boyutlu yazılımların gerçek hayattaki ışığı nasıl taklit ettiğini irdelemek gerekir.  
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Gerçek hayattaki ışığın dört temel özelliği bulunmaktadır. 

 

· Yoğunluk  (Intensity) 

 

· Yön  (Direction)  

 

· Renk  (Color) 

 

· Ebat (Size)  

 

  Bazı kaynaklar bütün bu terimleri “Işığın Kalitesi” başlığı altında 

toplamaktadır. Örneğin ışığın kalitesi doğal çevrede zaman zaman farklılık gösterir 

ve fotoğrafçılar da konularını gün içinde ortaya çıkan ışığın kalitesine göre 

belirlerler. Bazı fotoğrafçılar yalnızca gurup ve şafakta çekim yaparlar çünkü ışığın 

bu vakitlerdeki rengi çok güçlü,  gölgesi uzun ve dramatiktir. 3 boyutlu yazılımlarda 

bu tür bir ortamı taklit etmeye çalışır ve gerçekçi sonuçlar alabilir. (Amaan, 2008: 3) 

 

1.9.1. Yoğunluk 

 
Işık yoğunluğu basitçe bir ışık kaynağından yayılan ışığın şiddeti olarak 

açıklanabilir. Bir ışığın yoğunluğunu sıfırdan yüksek değerlere doğru arttırırken 

sahnedeki nesneler görülmeye başlar. Aşağıdaki şekillerde sahne bir ışık 

kaynağından aydınlatılmıştır. Işık yoğunluğu 0-100 arasında derecendirilerek farklı 

çıktılar alınmıştır. Işığın yoğunluğuna göre kompozisyon içindeki değişimleri 

gözlenmektedir. 
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Kaynak: http://www.warpedspace.org/tutorials.html 

  

   Şekil 2.4  Aydınlatma  % 10 yoğunluk    Şekil 2.5 Aydınlatma % 30 yoğunluk 

 

Şekil 2.4 incelendiğinde çok düşük bir yoğunluk ve ışığın yansıması zor 

görülmektedir. Bu şekilde ışık yoğunluğu yüzde 10 düzeyindedir. Şekil 2.5’teyse ışık 

yoğunluğu yüzde 30’a çıkarıkmıştır. Yansımalar oldukça iyi görülmektedir. 

 

Kaynak: http://www.warpedspace.org/tutorials.html 

  

   Şekil 2.6  Aydınlatma % 40 yoğunluk.     Şekil 2.7 Aydınlatma % 50 yoğunluk 

Yüzde 40 yoğunlukta ışık uygulanan Şekil 2.6’da Sahnedeki bütün nesneler 

görülmekte fakat hala güçlü bir ifade bulunmamaktadır.  Şekil 2.7’de nesnelerin 

hemen hemen tamamı görülmekte. Artık ışığın yansıması görülmemekle birlikte 

kürenin 1/3’ündeki dokunun kaybolduğu gözlenmektedir. 
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Kaynak: http://www.warpedspace.org/tutorials.html 

  

   Şekil 2.8  Aydınlatma % 60 yoğunluk.     Şekil 2.9 Aydınlatma % 70 yoğunluk. 

Yüzde 60  ışık   yoğunluğu   uygulanan    şekil 2.8’de   nesneler açıkça 

görülmektedir.  Güçlü ışık kaynağı nedeniyle kürenin rengi aşırı doymuş (over-

saturated) durumdadır. 

  Şekil 2.9’da küreyi çevreleyen nesneler de fazla ışığa maruz kalmakta ve 

satüre olmuş durumdadır. 

Kaynak: http://www.warpedspace.org/tutorials.html 

  

 

  Şekil 2.10  Aydınlatma % 80 yoğunluk.   Şekil 2.11 Aydınlatma % 90 yoğunluk. 

Şekil 2.10 ve şekil 2.11 dokuların büyük bir kısmı ve ön plan aşırı parlak hale 

gelmekle birlikte renkler aşırı satüre durumdadır. 

  Bu şekil serisi incelenecek olursa, şekil 2.7 de küre ve onu çevreleyen 

nesneler arasındaki karşıtlığın dengede olduğu görülecektir. Çevre oldukça iyi 
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aydınlanmış ve küre de göze en çok çarpan nesne durumundadır. Buna karşın Şekil 

2.10’da küre merkezi rolünü kaybetmiş ve kompozisyon etkisi zayıflamıştır. 

  Gerekli ayarlar yapıldığında arzu edilen sonuçlar ortaya çıkarılabilir. Önemli 

olan resmin nasıl sunulmak istendiğidir (Amaan, 2008: 5). 

1.9.2. Yön 

Bir ışık kaynağından gelen ışığın yönü nesnenin şeklini ve ona bakan insan 

üzerindeki etkiyi olumlu yönde değiştirir. Bunun yanı sıra algıyı da olumsuz şekilde 

etkileyebilir. Aydınlatılacak bir nesneye derinlik kazandırmak, parlak bölge ve gölge 

elde etmek için ışığın yönünün iyi konumlandırılması gerekmektedir. Ortaya çıkan 

derinlik sayesinde, gittikçe artan ya da azalan parlaklık ve gölge elde edilmiş olunur. 

Monitörde görünen görüntü iki boyutlu olmasına rağmen parlaklık ve gölge onun üç 

boyutluymuş gibi algılanmasını sağlar.  

Kaynak: http://www.sinefx.com/article 

      

Şekil 2.12 Bir ışıkla aydınlatma.  Şekil 2.13 Çoklu ışıkla aydınlatma. 

Şekil 2.12’de nesne, kameranın soluna konmuş, tek ışık kaynağıyla 

aydınlatılmaktadır. Yüzeyler üzerindeki ayrışma bölgeleri, şişkinlikler ve çukur 
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bölgeler rahatlıkla görülmektedir. Aynı zamanda nesnenin kaidesi de görünür 

durumdadır. 

Şekil 2.13’de de nesne aynıdır fakat ışık kamerayla aynı açıya sahiptir.  Ön 

taraftaki ayrıntılar hemen hemen kaybolmuştur çünkü 2.12’deki nesne içi gölgeler 

zayıflamıştır. Buna karşın kenarlarda bazı ayrıntılar hala görünür durumdadır.  

Gelen ışığın yönünün aynı zamanda resmin ruhu üzerinde de önemli etkisi 

vardır. Şekil 2.14 ve 2.15’te  gösterilen bu durumda nesne alt kısımdan 

aydınlatılmıştır ve bu sayede dramatik etki elde edilmiştir.  

Kaynak: http://www.sinefx.com/article 

       

Şekil 2.14 Alttan dramatik aydınlatma   Şekil 2.15 Cepheden dramatik aydınlatma 

Sözkonusu iki şekli incelendiğinde, ikisinde de ışık kaynağı yüzün 

aşağısındadır, fakat farklı yönlerdeki ışık resmin ruhunu değiştirmektedir. Şekil 

2.14’de ışık, karakterin tehditkar durumunu oldukça iyi yansıtırken şekil 2.15’de bu 

etki çok zayıftır. 



56 
 

1.9.3. Renk 

Işıkta renk, ışık kaynağına ve ışığın yansıdığı zemine bağlıdır. Beyaz ışık 

mevcut bütün renkleri içinde barındırır. Beyaz ışık hüzmesi siyah ya da beyaz 

dışında bir yüzeye çarptığında rengi değişir. Eğer beyaz bir yüzeye çarparsa yine 

beyaz olarak yansır. Işığın rengi ne olursa olsun ışık hüzmesi siyah bir yüzeye 

çarparsa bu yüzey bütün ışığı emer ve yansıma olmaz. Bütünüyle siyah bir nesneye 

baktığınızda siyah görmemizin nedeni gözümüze ışık girmemesidir.  

Şekil 2.16 da beyaz ışık mavi yüzeye çarpıp yansımıştır. Mavi yüzey mavi renk 

dışında bütün renkleri emer ve yalnız maviyi yansıtır.  

 

Şekil 2.16 Işığın çarptığı yüzeylere göre özellik değiştirmesi. 

Başka bir deyişle bu mavi yüzeyin görülmesini sağlayan yansımış mavi 

ışıktır. Işığı yansıtacak rengin görülmesinde en önemli etken ışığın parlaklığı ve 

zenginliğidir. Farklı renklerin zaman ve uzay ilişkileri de vardır.   

Doygun renkler yakınlığı, doygun olmayanlar ise uzaklığı ifade eder. Beyaz ışık ana 

renkler olan kırmızı, yeşil ve maviyi içinde barındırır. Bütün renkler bu üç rengin 
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karışımından meydana gelir. Bir ışık demeti içinde bütün renklerin eşit miktarda 

bulunması beyaz rengi üretir. Hiç birinin olmaması ise siyah rengi oluşturur. Bir 

rengin diger iki renge ya da iki rengin tek renge göre fazla olması o rengin 

doygunluğunu (saturation) arttırır. Bir renk diğerine nazaran ne kadar fazlaysa 

doygunluk o derece yüksektir. Renk oranları birbirine yaklaştığında doygunluk 

azalır. Bunu anlamak için sisli bir sabahta nelerin göründüğü gözlenmelidir. Nesneler 

uzaklaştıkça renkleri de silik görünmeye başlar, genel kompozisyon kuralları içinde 

parlak doygun renkler ön, daha az doygun olanlar arka planda yer alır. 

 

1.10. Sıvama 
 

Sıvama,  üzerinde çalışılan sahnenin üç boyutlu bir ortamdan, piksellerden 

oluşan iki boyutlu bir tuvale geçtiği noktadır. Prodüksiyondaki sıvama aşaması 

genellikle, sadece sıvama butonuna tıklamaktan fazlasını içerir. Sanatçılar ve teknik 

yönetmen genel olarak, sıvama geçişlerini ya da kompozitörler tarafından istenen 

öğeleri ayarlamak için, birleştirme işlemi hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.  

Wagstaff, sıvama işlemini; üç boyutlu 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 olarak 

tanımlar (Wagstaff, 2004: 128). 

 

Sıvama aşamasında da gerçek görüntü ile bilgisayar tarafında üretilmiş 

görüntünün uyum sağlaması için birçok işlem yapmak gerekmektedir. Örneğin 

hareketlere biraz hareket bulanıklığı (motion blur) katmak hem gerçekçiliği arttıracak 

hem de arkazemin görselle sıvanmış görselin uyumunu arttıracaktır. Ayrıca objenin 

ortam ışık kaynakları ve gölgelerinden etkilenmesi, yansıma alması ve yansıma 

vermesi bu imajların gerçek dünyaya uymasını sağlayacaktır. 

 

Đşlemin ikinci adımı çıktıyı  birleştirme için hazırlamaktır. Sıvanmış olan 

görüntü resmin çeşitli özelliklerini izole eden birkaç, aşamaya (pass) bölünerek 

bilgisayar grafiği ve bunların içinde bulunduğu ortamla olan ilişkilerini güçlendirir. 

Birleştirme  için sıvama  aşamaları şöyledir; 
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• Hareket Bulanıklığı Özelliği 

• Matte Nesneleri (Render Elements) 

• Sıvamayı aşamalar halinde gerçekleştirmek (Multi Pass Rendering) (Lee, 

2002: 692). 

 

1.10.1. Hareket Bulanıklığı 

 

Hareket bulanıklığı,  hareket eden bir nesnenin fotoğrafı çekilirken kaydedicinin 

örtücü (shutter)  hızı hareketi dondurmaya yetmediğinde elde edilen etkiyi  taklit 

eden  bir efekttir. Hareket bulanıklığı görüntüyü daha gerçekçi kılar. Ayrıca hareketli 

bir nesne sahneden hızla çekildiğinde meydana gelen efektin düzeltilmesine de 

yardımcı olur.  Program farklarına göre birçok isimde hareket bulanıklığı 

uygulamaları vardır. Genel olarak kullanılan dört hareket bulanıklığı efeki 

bulunmaktadır; (Lee, 2002: 694) 

 

• Görsel Hareket Bulanıklığı  

• Sahne Hareket Bulanıklığı  

• Nerne Hareket Bulanıklığı  

• Çok Aşamalı Hareket Bulanıklığı  

 

1.10.1.1. Görsel Hareket Bulanıklığı 

  

Görsel hareket bulanıklığı, sıvanmış pikselleri hareket yönünde birbirine 

bulaştırarak bulanıklık sağlar. Bu efekt oldukça doğal bir görünüm sağlar ve tek bir 

aşamada sıvama edildiği için de hızlı uygulanabilen bir yöntemdir. Bununla birlikte 

hareketli nesnelerin hem ön hem de arka kısımlarını flulaştırır.  Bu istenen bir sonuç 

değildir. Ayrıca hareketsiz ya da daha yavaş hareket eden bir nesnenin hareketli 

nesneyi kapattığı durumlarda da bu efektin resimlerdeki piksellerde meydana gelen 

değişikliklere bağlı olmasından kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkar. Böyle 
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durumlarda görsel hareket bulanıklığı kullanılmaz. Yâ da nesneleri ayrı ayrı sıvama 

işleminden geçirmemiz gerekir. 

 

 

Şekil: 2.17 Görsel Hareket Bulanıklığı. 

1.10.1.2. Sahne Hareket Bulanıklığı 

 

Sahne hareket bulanıklığı, nesnelerin birbirini kapattığı durumlarda görsel 

hareket bulanıklığının  yarattığı sorunları yaratmaz. Bu sıvama modu görsel ve nesne 

hareket bulanıklığı uygulamalarına göre daha uzun sürer. Çünkü bu efekt bütün 

sahnenin birkaç kez sıvama işleminden geçirilmesi sonucunda  elde edilir.  sahne 

hareket bulanıklığı ile, iz bırakma ve abartılı efektler oluşturulmasında başarılı 

sonuçlar verir. 

 

Şekil: 2.18  Sahne Hareket Bulanıklığı 
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1.10.1.3. Nesne Hareket Bulanıklığı 

 

 Nesne hareket bulanıklığı, bir nesneye ait olan kopyaları alt kare düzeyinde 

sıvama işlemine tabi tutar ve bunları birleştirerek basamaklı görünüm sağlayan bir 

tür efekt oluşturur. Nesne hareket bulanıklığı kamera hareketini hesaplamaz. Bu 

nedenle de kamera bulanıklığını taklit etmede en başarısız efekttir. Bu efekt sadece 

hızlı hareket eden  objelerin hareketlerini yumuşatmak için kullanılır.  

 

Şekil: 2.19 Nesne Hareket Bulanıklığı 

 

1.10.1.4. Çok Aşamalı Hareket Bulanıklığı 

 

Çok aşamalı hareket bulanıklığı, sahne hareket bulanıklığına çok benzer, 

fakat önemli birkaç farkı bulunmaktadır. Bu efekt aynı zamanda bir kamera efekti 

olduğu için kamera görüş penceresinden önizleme yapılabilir. Bu da parametrelerin 

gerektiği gibi ayarlanması için iyi bir imkandır. Deneme yanılma payı en aza 

indirgenmiştir.  Çok aşamalı hareket bulanıklığı ayrıca, hareketli nesnelerin ön ucunu 

arka ucundan daha az bulanıklaştırarak gerçekçiliğe en yakın etkiyi sunmaktadır. Bu 

efektin uygulanması sıvama süresini ortalama 10 kat arttırır.  Çünkü her aşama 

sahneyi tekrar sıvama işlemine sokmaktadır. 
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Şekil: 2.20 Çok Aşamalı Hareket Bulanıklığı 

 

1.10.2. Matte* Nesneleri 

 

Matte gölge malzemeleri, 3D öğelerinin gerçek görüntülerle 

birleştirilmelerine  yardımcı olurlar. Matte  gölge  materyali atılmış olan nesneler 

sıvama esnasında görünmezler. Ayrıca içlerinde ya da arkalarında bulunan nesneleri 

de gizlerler. Bu nesneleri sahnedeki diğer nesnelerin gölgelerini ve yansımalarını 

alacak şekilde konumlandırmak gerekir.  

 

Kaynak: http://forums.3dtotal.com/showthread.php?t=68300 

 

Şekil: 2.21 Matte nesne uygulaması örneği. 

                                                 
* Görsel efekt yapımında iki ya da daha fazla nesneyi bir sonuç görselinde birleştirmek için kullanılan 
objelerdir. Resme derinlik kazandırmak ve sahneye z ekseninde müdahele etmek için kullanılır.   
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1.10.3. Çok Aşamalı Sıvama  

 

Çok aşamalı sıvama tekniği, filmlerde uygulanan görsel efektlerde 

kullanılmaktadır. Bu efektlerde, gerçek bir sahnedeki öğeler ayrı ayrı filme alınıp 

karanlık odada bir araya getirilerek birleştirilmi ş bir görüntü oluşturulur.  Bu yöntem 

sayısal ortam tarafından da kabul edilip geliştirilmi ştir. Çoğu üç boyutlu sıvama 

işlemi, sahnelerin bölünmüş olduğu birden fazla katmanlı aşamalardan oluşan bir 

hiyerarşi kullanır ve nesneleri birbirlerinden ve bulundukları ortamdan ayrı olarak 

sıvar. Bu işlem ile ilgili öğelerin daha sonra bu sahnedeki diğer nesnelerden bağımsız 

olarak düzenlenmesine imkan sağlar (Lee, 2002: 701). 

 Bu işlemin kalitesini daha da arttırmak için , bu işlemin sıvama aşamalarının 

her birini ayrı öğelere bölünebilir. Örneğin sahnedeki tek bir nesne üç ya da daha 

fazla aşamadan oluşabilir. Bu aşamalar sayesinde birleştirme aşamasında çok özel 

imkanlara sahip olunabilir. Çünkü çıktısını  aldığımız nesnenin gölgeleri, renkleri, 

mattesi, parlak bölgeleri, karanlık bölgeleri, yansımaları ayrı ayrı alınabilir. Bu 

sayede çok üstün kompozit maniple yeteneklerine sahip olunabilir. Örneğin şekil 

2.22’da nesnenin alpha bilgisini içeren matte katmanı bulunmaktadır. Bu katman 

uygulamada çok rahatlıkla alpha olarak kullanılabileceği gibi rotoskop için de 

kullanılabilir (Lee, 2002: 704). 

Kaynak:  Wright, 2008: 46 

 

Şekil: 2.22 Matte aşaması.  Şekil: 2.23 Yansıtıcı (Specular)  aşaması. 

 



63 
 

 

Şekil 2.23’da ise nesnenin yansıtıcı(specular) aşaması görünmektedir. Yansıtıcı 

aşaması; objenin aldığı ışık kaynağının şiddeti ve objede kullanılan materyalin 

parlaklık ve ışık fotonlarını geriye yansıtma bilgilerini içerir. Bu sayede parlaklık 

katmanını istendiği gibi kontrol ederek fazla pozlanma etkisi ya da parlak obje etkisi 

yaratılabilir (Wright, 2002: 114). 

Kaynak:  Wright, 2008: 47 

 

Şekil: 2.24 Diffuse* aşaması.  Şekil: 2.25 Yansıtıcı parlaklık aşaması. 

 Bir sonraki aşama oklüzyon aşamasıdır. Bu aşamada sahne içinde yer alan 

atmosfer ışıklarının nesneye yansıması ve nesneden sahneye yansıyan atmosfer 

ışıklarının çıktı alınır. 3D sahnelerde, global illumination etken durumdaysa 3D ışık 

fotonları  sahne içindeki nesneler üzerinden sekerek diğer nesnelerle etkileşim içine 

girerler. Bu sayede nesneler aynı ortamda bulunuyormuş gibi görünür (Wright, 2002: 

45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Yayma ve kaplama anlamına gelir. Modele kaplanacak dokunun sadece  renk ve resim bilgilerini 
içerir 
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Şekil 2.26’de  oklüzyon aşaması tek olarak gösterilmiştir. Bu örnekte 

nesnenin kendi bileşenleri ile olan ışık ili şkisi görülmektedir. Göz çukurları içinde 

belirgin gölgelenmeler bulunmaktadır. Şekil 2.27’de ise oklüzyon aşamasının 

nesneye uygulanmış hali görünmektedir. Bu durumda kompozisyona matte, diffuse, 

specular ve oklüzyon aşamaları eklenmiş durumdadır (Wright, 2002: 47). 

 

Kaynak:  Wright, 2008: 47 

 

Şekil: 2.26 Oklüzyon  aşaması.   Şekil: 2.27 Oklüzyon  aşaması eklenmesi. 

Kaynak:  Wright, 2008: 48 

 

Şekil: 2.28 Gölge aşaması.        Şekil 2.29 Gölgelerin eklenmesi. 

 

Şekil 2.28’te ise gölge katmanı gösterilmiştir. Gölgeler oklüzyondan farklıdır. 

Oklüzyonda nesneler arasındaki renk ve ışık transferi söz konusuyken, gölge, ışık 

kaynağı ile nesne arasına başka bir cismin girmesi sonucu nesne üzerine düşen kesici 
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nesnenin siluetidir. Gölgelerin de birleştirme sırasında farklı bir katman olarak ele 

alınabilmesi tasarım açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Kaynak:  Wright, 2008: 48 

 

Şekil 2.30 Yansıma aşaması.   Şekil 2.31 Yansıma art alanı. 

 

 Şekil 2.30’de yansıma aşaması bulunmaktadır. Eğer nesne üzerine kaplanmış 

olan materyal yansıma, yansıtma, geçirgenlik ve kırılma bilgilerini içeriyorsa içinde 

bulunduğu sahneden bazı yansımaları alacaktır. Sekil 2.31’de görünen zemin 

görüntüsü şekil 2.30’da model üzerine yansıtılmıştır. Model kendi yapısı itibariyle 

zemin görüntüsünü eğip bükmektedir. Bu da model üzerindeki derinlik ve 

gerçekçilik hissini arttırmaktadır (Wright, 2002: 48). 

 

 Şekil 2.33’e ise sonuç birleştirme görünmektedir.  altı ayrı sıvama öğesi matte 

üzerine bindirilmiş ve foto-gerçekçi bir sahne olabilmesi için ayrı ayrı 

birleştirilmi ştir. Bu teknik sayesinde birleştirme oldukça kolaylaşmakta başarı aynı 

oranda artmaktadır (Wright, 2002: 49). 
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Kaynak:  Wright, 2008: 49 

 

Şekil 2.32 Yansıma eklenmesi.  Şekil 2.33 Sonuç çıktısı. 

 Sıvama sistemleri aynı görüntüyü ayrı aşamalar halinde değil , tek bir katman 

halinde de üretebilir. Fakat bu şekilde hem sıvama süresi uzamakta hem de 

birleştirme  sırasında güçlükler yaşanmaktadır (Avgerakis, 2004: 273). 

 

 “Sıvama işlemini bir ressamın tuvali gibi düşünmek mümkündür. Modeller 

oluşturulduktan, setler dekore edildikten ve sahneler düzenlenip aydınlatıldıktan 

sonra bile sanatçı yönü gösterilme imkanı vardır.  Sıvama üç boyutlu öğeleri gerçek 

arka plan sahneleriyle harmanlayan hafif efektler eklemenizi sağlar.  Bu işlem 

ayrıca, belirli bir bölümün görünüşünün belirlenmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir” (Lee, 2002: 701). 

 

2. Sayısal Birleştirme 
 

Bilgisayar destekli görsel efekt tasarımının son aşaması birleştirmedir.  

Parent, birleştirmeyi; parçalı olan görüntüleri tek bir görüntüde birleştirme 

sanatı olarak tanımlar. Birleştirme, bir görseli oluşturmak üzere animatör ya da 

kompozitörün farklı kaynaklardan üretilmiş elemanları toparlamasını sağlayan aşama 

olarak değerlendirilebilir (Parent, 2002: 143). 

 

Birleştirme bütün öğelerin bir araya getirildiği ve sonucun alındığı aşamadır. 

Bu aşamada çalışmaların son görünümü üzerinde ince ayarlar yapılır. Canlı çekim 

görüntüler ve bilgisayarla üretilmiş görseller birleştirilir.  Klasik olarak bu işlem 
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Autodesk Combustion, Flame, Flint, Smoke, Toxic, Đnferno, Quantel Pablo gibi 2D 

birleştirme paketlerinde ya da Adobe After Effects, Eyeon Digital Fusion, Apple 

Shake, gibi üçüncü parti yaygın birleştirme programlarında yapılır. Đhtiyaçlara ve 

rekabet koşullarına  göre birçok birleştirme  programı üretilmiştir (Parent, 2002: 126). 

 

Bu aşama, modelleme, doku kaplama (Texturing-Mapping), canlandırma ve 

aydınlatma ile birlikte, 3D canlandırma işleminde yeni değildir. Bununla birlikte bir 

3D projede tipik olan planlamaların sınırları içinde tamamlamak için çoğunlukla, 

farklı aşamaların birbiriyle çalışma ihtimalinin bulunduğu ve bir plan yapılması 

gerekliğini anlamak gerekir. Bu yüzden hem zamanında projenin bitirilmesi hem de 

bütçenin uygun kullanılması için kesin prodüksiyon planlarının yapılması 

gerekmektedir. Birleştirme aşamasında sorun çıkmaması ve gereken malzemelerin 

istenildiği zamanda edinilebilmesi için planlar önemlidir. Ayrıca birleştirme 

esnasında çıkacak muhtemel sorunların birleştireme aşaması başlamadan aşılması 

için birleştirme sanatçılarının en azından sıvama aşamasından itibaren ekiple 

çalışmaya başlaması şarttır (Aban, 2005: 176). 

 

Sayısal birleştirme birçok aşaması ve kendine has yöntemleri olan bir süreçtir. 

Bu bölümde sayısal birleştirme iki bölümde ele alınmıştır.  

 

• Bilgisayarda Üretilmiş Görsellerle Sayısal Birleştirme 

• Sayısal Birleştirme Efekt Teknikleri 

 

2.1. Bilgisayarla Üretilmi ş Görsellerle Sayısal Birleştirme 
 

 Bu bölümde  bilgisayarla üretilmiş görsellerle sayısal birleştirme üç ana 

başlıkta toplanmaktadır. Birinci başlıkta,  bilgisayarla üretilmiş görsellerin nerelerde 

üretildiği ve sahne içine birleştirilirken nelere ihtiyaç duyulduğudur. Đkinci bölümde 

sahne içine yapılan eklemeler ve çıkartmalar, üçüncü bölümde ise hareket 

benzeştirme (Match Moving) konusunu ele alınmıştır. 
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2.1.1. Bilgisayarla Üretilmi ş Görsellerle Birleştirme 

 

 Bilgisayarla üretilmiş görsellerle birleştirme temel olarak bilgisayar grafiği 

bir görüntü yâ da görselin gerçek görüntüyle birleştirilmesini içerir. Bazen her iki 

görüntü de bilgisayarla üretilmiş olabilir. Bunun bir önemi yoktur. $100.000 

maliyetli bir reklam filminde de, $100 Milyon maliyetli bir sinema filminde de aynı 

yöntem kullanılır.  Zemin görüntüleri genellikle canlı çekimlerdir. Şekil 2.34’de 

görüldüğü üzere bilgisayarla üretilmiş bir uçak canlı olarak bir zemin görüntüsü 

üzerine yerleştirilmi ştir. Foto-gerçekçiliği arttırmak içinde hareket bulanıklığı ve bazı 

ışık filtreleri uygulanmıştır (Wright, 2008: 3). 

 

Kaynak:  Wright, 2008: 3 

 

Şekil 2.34: Bilgisayarla üretilmiş görselin canlı zemin görüntü üzerine uygulanması. 

Günümüzde son derece gerçekçi sahnelerde jetler ve canavarlar 

savaştırılabilmektedir.  birleştirme üzerine eklenen toz, duman, ateş, sis ve parçacık 

sistemleri gibi atmosferik efektler gerçekçiliği bir kat daha arttırmaktadır (Aban, 

2005: 218). 

 

2.1.2. Sahne Düzenleme 

 

Bu uygulama çekim esnasında uygulanması zor pahalı ve imkansız dekorların 

film içine yerleştirildi ği yöntemdir. Şekil 2.35’de sonuç çıktıda  gösterildiği gibi bir 

sahneyi tasarlamak için çok uzakta bir yere duman çıkaran bir ateş yakılması 

gerekecektir. Ancak duman görünümlü bir partikül sistemi rotoskopla farklı 

katmanlara ayrılmış bir çekimin son katmanına uygulandığında bu görünümü 

verecektir.  Ayrıca şekil 2.35’de gökyüzüne matte-paint uygulaması yapılarak daha 

dramatik bir sahne oluşturulmuştur (Wright, 2008: 5).  
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Kaynak:  Wright, 2008: 4 

 

Şekil 2.35:  Sahne düzenleme uygulaması. 

 

 Sahne düzenlemesi sayesinde çekim maliyetleri ve süresi azalmaktadır. 

Ayrıca günümüzde oluşturulması ve bulunması zor olan mekanlar da 

üretilebilmektedir.  

 

2.1.3. Hareket Benzeştirme 

 

Sinematografik duyarlılık sebebiyle yönetmenler ve sinemacılar kameranın 

bir yere kilitli olmasından ve hareketsiz sabit durmasından hoşlanmazlar. (Wheeler, 

2005: 8) Hareketli görüntüler birleştirme aşamasında bazı zorluklara yol açmaktadır. 

Bilgisayarla üretilen bir görseli hateketli bir görüntüye eklediğimizde sabit kalır. 

Görselin de o sahnenin içinde yaşaması için çekim esnasındaki kamera hareketine 

maruz kalması gerekmektedir. Eğer özel bir ekipman yardımıyla kamera hareket 

koordinatları alınamamışsa, aynı kamera hareketinin bir benzeri sanal olarak 

oluşturulmak zorundadır. 3D yazılımlarda bulunan sanal kameralar ve bazı 

profesyonel kamera hareketi izleme programları gerçek kamera hareketi datalarını 

çözümleyebilmekte ve o datalar yardımıyla aynı hareketi yapan sanal kameralar 

üretilebilmektedir (Kuperberg, 2002: 147). 
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Kaynak:  Wright, 2008: 5 

 

Şekil 2.36:  Hareket benzeştirme sekansı. 

 

Sanal olarak üretilen taklit kameralar sayesinde yapılan animasyon çıktıları 

görüntü ile birleştirildi ğinde aynı ortam içindeymiş izlenimini verir. Burada dikkat 

edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.  Hareket izleme programları gerçek 

kameralarda bulunan paralaks hatasını referans alarak hareketin izini çıkarırlar. Aynı 

şekilde hareket izleme yapılırken çekim esnasında kullanılan objektifin hangi 

özellikte olduğu, kaç mm olduğu bilgisi, sonucu olumlu yönde etkileyecektir 

(Dobbert, 2005: 145). 

 Şekil 2.36’da canlı olarak çekilmiş olan askerin arkasına bilgisayarla 

üretilmiş  eklemeler yapılmıştır. Kamera  hareket ettiğinde arkadaki duman alev ve 

bazı mekan öğeleri de hareket etmekte ve mekanın içindeymiş izlenimi 

yaratmaktadır. 

 

2.2. Sayısal Birleştirme Efekt Teknikleri  
 

Birleştirme esnasında kullanılan birçok efekt ve teknik bulunmaktadır. Bu 

yöntemler yardımıyla bilgisayarla üretilmiş görseller olmadan görüntünün kendisi ya 

da modern sayısal birleştirme programlarının ürettiği temel grafiklerle  birleştirme 

yapılabilmektedir. Birleştirme programları içinde bulunan araçlar başarılı sonuçlar 

ortaya çıkarabilmek için birleştirme sanatçısına avantaj sağlamaktadır. Bu bölümde 

modern kompozit programlarında bulunan temel efekt teknikleri incelenmiştir. 

 

Başlıca görsel efekt teknikleri şunlardır; 

 

• Mavi\Yeşil Perde Birleştirme 

• Hareket Đzleme (Motion Tracking) 
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• Eş zamanlı ardışıl resim Çekimi 

• Kalabalık Kopyalama (Crowded Dublication) 

• Atmosferik Efektler 

• Hareket Yakalama (Motion Capture) 

• Hacimsel Efektler 

 

2.2.1. Mavi ve Yeşil Perde Birleştirme 

 

 Mavi ve yeşil perde efekti sinemada görsel efekt tasarımının en önemli, klasik 

ve vazgeçilmez yöntemidir. Çekim sırasında istenmeyen öğelerin atılması, yeni 

öğeler eklenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Temel mantık çekimi yapılan nesneyi 

zeminden ayırmaktır.  

Kaynak:  Wright, 2008: 6 

 

Şekil 2.37:  Temel mavi perde uygulaması. 

 

Şekil 2.37’de göründüğü gibi oyuncu, mavi perde önünde çekilmiş bulunduğu yerden 

cromakey ile matı çıkartılarak başka bir görüntünün üzerine bindirilmiştir. Nernenin 

mavi zeminden çıkarılabilmesi için keyleme işlemi uygulanmak zorundadır. Bu 

uygulama tek bir tonda olan perdeyi siler. Ortamdaki bütün maviler yok olacağı için 

çekimi yapılan öğelerin  hiçbir yerinde mavi renk bulunmaması gerekmektedir. 

 

2.2.2. Hareket Đzleme  

 

Hareket izleme yöntemi sahne içinde hareket eden nesnenin bazı hareket 

noktaları  yardımıyla hareket ve perspektif koordinatlarının çıkarılmasını sağlar. 

Şekil 2.38’de bulunan uçağın üzerine başka bir grafik giydirilmiştir. Uçağın hareketi 

uçak üzerindeki iz noktalarına  kilitlenmesi sonucu çözümlenmektedir. Temel mantık 
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hareket eden piksellerin takibine dayanmaktadır. Burada da görüntünün kalitesi 

çözünürlüğü ve renk derinliği önemlidir. Yüksek çözünürlüklü görüntülerde hareket 

izleme uygulaması daha başarılıdır.    Bu yöntem sayesinde çekim yükü oldukça 

azalmaktadır.  

 

Kaynak:  Wright, 2008: 7 

 

Şekil 2.38:  Hareket izleme (Motion Tracking) uygulaması. 

 

2.2.3. Eşzamanlı Ardışıl Resim Efekti 

 

Eş zamanlı ardışıl resim efekti, temel olarak aynı anda çekilmiş orijinal 

fotoğraf  karelerinin bir sekans şeklinde ard arda dizilmesi ile oluşturulan etkidir. 

Temel amaç duraksayan zaman içinde  kamera hareketlili ğinin sağlanmasıdır 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bullet_Time). 

 

 Bu yöndeki ilk çalışmalar 1997 yılında UC Berkeley üniversitesinde görsel 

tabanlı sıvama ve modelleme teknikleri üzerine doktora tezi hazırlayan Paul Debevec 

tarafından geliştirilmi ştir (http://www.debevec.org/Campanile/). 

 

Teknik sinema alanındaki ilk başarılı uygulamasına  Laurence ve Andrew   

Wachowski  kardeşler tarafından yazılıp yönetilen The Matrix filminde kavuşmuştur 

(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Matrix). 

 

Kaynak:  Wright, 2008: 9 
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Şekil 2.39: Eşzamanlı ardışıl resim uygulaması. 

Şekil 2.39’da görüldüğü gibi zaman durmuş buna bağlı olarak nesne 

hareketleri de durmuştur. Ancak kamera duran zaman içinde hareketine devam 

etmektedir. 

 

 Bu uygulamayı gerçekleştirebilmek için yüksek bilgi ve deneyim ayrıca 

komleks bir ekipman düzeneği gerekmektedir.   

 

 Şekil 2. 40’ta göründüğü gibi oyuncu etrafına yerleştirilen sıralı fotoğraf 

kameraları çekimi sağlamaktadır. Fotoğraf kameraları, film kamerasının hareket yolu 

yönünde itinayla sıralanır. Oyuncu istenilen pozisyona geldiğinde bütün kameralar 

aynı anda görüntüyü alır. 

 

Kaynak:  Wright, 2008: 10 

 

 

Şekil 2.40:  Eşzamanlı ardışıl resim efekti için kamera düzeni. 
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Bu sayede aynı zaman diliminde kesişen ve birbirini sıralı olarak takip eden 

birçok film karesi elde etmiş olunur. Post-prodüksiyon aşamasında bu görüntüler ard 

arda konulduğunda zaman ve hareket durmuş, kamera bu durum dışında kalmış 

izlenimi yaratılır.  

 

 

2.2.4. Kalabalık Kopyalama 

 

Kalabalık kopyalama yöntemi, figürasyon maliyetlerini düşürmek ve film 

sahnelerini devasa yapmak için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntemle sınırlı sayıda 

kullanılan figüranlar sayısal olarak kopyalanmakta ve sahne doldurulmaktadır.  

 

Kaynak:  Wright, 2008: 10 

 

Şekil 2.41:  Kalabalık Kopyalama  (Crowded Dublication) 

Şekil 2.41’de görüldüğü gibi boş olan alanlara seyirciler eklenerek sahne daha 

görkemli ve heyecanlı bir hale sokulmuştur. Dikkat edilmesi gereken  nokta 

figüranların aynı hareket formlarını yapmamalarıdır. Bunu aşmak için aynı planda 

birden fazla hareketli çekim alınır (Wright, 2008: 10). 

 

2.2.5. Atmosferik Efektler 

 

 Atmosferik efektler sahnelerin z ekseninde derinlik kazanması ve bazı 

prodüksiyon hatalarının örtülmesi için kullanılır. Z ekseninde derinliğin 

arttırılmasından kasıt; bilgisayarla üretilen sahnenin üç boyutlu ve yaşayan bir ortam 

haline çevrilmesidir. Bu sayede daha gerçekçi sonuçlar  alınabilir. Gerçek ortamda 

gözle görünmeyen ama görmenin temel etkeni olan; ışığı yansıtan, kıran ve bükerek 
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bize ulaştıran  atmosfer yani hava vardır. Đşin temel sırrı uygun atmosfer koşullarında 

ışık fotonlarının nasıl davrandığını gözlemleyebilmek ve sayısal araçlarla bu etkiyi 

bilgisayar ortamında taklit etmektir. 

 

Kaynak:  Wright, 2008: 11 

 

Şekil 2.42:  Atmosferik efekt uygulaması. 

 

2.2.6. Hareket Yakalama 

 

Hareket yakalama (Motion Capture) tekniği basit olarak, canlı hareketinin 

değişlik yöntemlerle tespit edilip 3 boyutlu karşılığının hesaplanması işlemine 

verilen isimdir. Elde edilen hareket verileri, günümüzde bilimsel araştırmalardan 

tıbba, savunma sanayinden ilaç yapımına kadar değişik amaçlarla kullanılır. Son 

dönemde bilgisayar grafiği ve canlandırması  konusundaki gelişmeler bu teknolojinin 

bilgisayarlarda gerçekleştirilen karakterlerin gerçekçi hareketlerini sağlamak için 

kullanılmasına imkan tanımıştır. Bu teknoloji sayesinde, canlandırma, oyun ya da bir 

TV dizisinde, sanal karakterin hareketlerini oyunculardan alınıp, bilgisayar 

modellerine uygulanabilir (Sönmez, Nisan 2001: 150). 

 

Birçok spor oyununda çok gerçekçi sporcu hareketleri, TV dizileri ve 

filmlerde gerçekçi insan hareketleri bu şekilde elde edilir. Hareket yakalama 

yöntemleri, verilerin alınma teknolojisine göre temel olarak 3 tiptedir. 

 

Bunlar: 

• Optik (Optical) 

• Elektromanyetik (ElectroMagnetic) 

• Elektromekanik (Electromechanic) 
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hareket yakalama yöntemleridir. (Sönmez, Nisan 2001: 150) 

 

Optik hareket yakalama sistemi, canlının üzerine yerleştirilen yansıtıcı 

vericilerin sağladıkları yansımanın, stüdyoya yerleştirilmi ş çok hızlı algılama 

yeteneğine sahip kameralarla takip edilmesiyle çalışmaktadır. Üç hareket yakalama 

yöntemi arasında maliyeti en yüksek, buna rağmen en az hatayla karşılaşılan, en 

yüksek hızda işleyen yöntemdir. Gelişen kamera teknolojileri ile bu sistemin 

saniyede 1000 örneklemenin üzerine çıktığı belirtilmektedir. Bu prensiple çalışan 

sistemler arasında en bilineni Vicon8’dir (http://www.vicon.com).  

 

Bir diğeri Biomechanics firmasının ürünüdür. (http://www.biomechanics-

inc.com) Digital Domain, ILM, PDI gibi önde gelen görsel efekt  firmaları, Star 

Wars:Episode One, The Mummy, Titanic gibi filmlerde başarıyla optik hareket 

yakalama  yöntemlerini kullanılmıştır (http://www.postmagazine.com/). 

 

Elektromanyetik hareket yakalama sistemleri ise bir seri alıcı ya da algılayıcı, 

verici ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Algılayıcılar, kontrol ünitesine bağlanır 

ve daha sonra hareketi gerçekleştirecek kişinin vücuduna yerleştirilir. Vericinin 

oluşturduğu düşük frekanslı manyetik alanda hareket ettirilen alıcılar sayesinde 

kontrol ünitesi alıcıların konumlarını tespit edebilir. Bu sayede hareketler 

yakalanarak 3D verilere dönüştürülür. Bu sistemin avantajları arasında ucuz olmasını 

ve sonucunun gerçek zamanda izlenebilmesi sayılabilir. Düşük örnekleme miktarı ve 

manyetik alanlardan etkilenmesi, bu sistemin eksikleri olarak gösterilebilir. 

Ascension Technologies ve Polhemus firmalarının bu sistemde çalışan değişik 

çözümleri bulunmaktadır. Elektromekanik hareket yakalama yöntemleri ise isminden 

de anlaşılacağı gibi mekanik bir yapıya sahiptir. Bu sistemde vücuda giyilen kıyafeti 

oluşturan mekanik parçaların dönüşlerinin tespit edilmesiyle hareket verisi tespit 

edilir. Bu sistem, manyetik sistemlerde olduğu gibi sonuç anında izlenebilir fakat 

hem örnekleme miktarı az, hem de hata oranı oldukça yüksektir. Bunun yanında 

birçok elektromekanik hareket yakalama yöntemi, hareketi sağlayan kişinin 

konumunu tespit edemeyip, sadece eklemlerin dönüşlerini tespit etmektedir. Bu, 
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hareketi sağlayan kişinin konumunun yakalanmasını da beraberinde 

gerektirmektedir. Bu sistemin en büyük avantajı ise 3 sistem arasında en ucuz 

yöntem olmasıdır. Analogus sistemin Gypsy ürünü, bu sisteme verilebilecek en iyi 

örneklerden bir tanesidir (http://www.analogus.com/gypsy.html). 

 

Hareket yakalama sistemleri, çok güzel ve etkileyici görünmelerine karşılık 

en büyük handikapları fiyatlarıdır. Fiyat konusunda optik sistemlerin 150.000 Đngiliz 

Sterlini civarında bir fiyata kurulabildiği bilinmektedir 

(http://www.metamotion.com/motion-capture/optical-motion-capture-1.htm). 

 

Hareket yakalama teknolojisi sinema görsel efekt tasarımı ve animasyon 

filmler için üretilen canlandırma sahnelerinin çekilmesini dramatik şekilde 

kolaylaştırmakta ve mükemmelleştirmektedir. Öyleki Hareket yakalama tekniği 

kullanılarak hayat verilen karakterler Oscar ödülü bile kazanmışlardır. 2003 yılında  

Yüzüklerin Efendisi: Đki Kule filmindeki Gollum karakterine sesi ve hareketleriyle 

karakter kazandıran Andy Serkis Academy Of Science, Fiction & Horror Films’de 

Saturn ödülüne layık görülmüştür (http://www.imdb.com/name/nm0785227/awards).  

 

2.2.7. Hacimsel Efekler 

 

Birçok canlandırma çalışmasında karşılaşılan duman, patlama, sıvıların akışı 

ve birbirlerine karışması türünden etkileri standart modelleme ve canlandırma 

yöntemleri ile elde etmek oldukça zor, hatta imkansızdır. Çünkü bu tür yapıların 

sadece görünümlerinin değil, kapladıkları hacmin de ayrıntılı olarak dokulandırılması 

gerekmektedir. Bu yapıların belirli bir şekle sahip olmamaları ve şekillerinin kolayca 

değişebilir olması da canlandırılmalarında değişik zorluklar oluşturmaktadır. 

Modeller üç boyutlu uzayda bir kütle kaplamalarına rağmen, iç bölümlerinin 

olmaması, hacmin detaylı olarak oluşturulamaması, gerçekçiliği ve etkileyiciliği yok 

etmektedir. Aynı şekilde, iki farklı sıvının karışmasının oluşturulacağı bir 

canlandırmada dokulandırmayı ve canlandırmayı standart modelleme ve canlandırma 

yöntemleri ile gerçekleştirmeniz imkansızdır. Bu tür hacimsel etkileri elde etmemizi 
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sağlayan yöntemlere hacimsel (Volumetric ) sistemler denilmektedir (Sönmez, 2001: 

136). 

 

Bu sistemler sayesinde gerçek hayattaki araçlarla elde etmenin mümkün 

olmadığı bu görsellik ve canlandırmaların bilgisayar ortamında 3 boyutlu 

yazılımlarla yapılması mümkün hale gelmiştir. 

 

 Bu teknolojide görüntüler standart modelleme ve animasyon yöntemlerinden 

oldukça farklı olarak oluşturulurlar. Hacimsel yapıları oluşturan en küçük yapı taşına 

Voxel denilmektedir. Kelime anlamı Volume Element, yani hacim elemanı olan bu 

yapı 2 boyutlu çizimlerde kullanılan Pixel terimine karşılık gelmektedir. Piksel 2 

boyutlu çizimlerdeki en küçük yapı taşını ifade ederken, voxel hacimsel yapıyı 

oluşturan en küçük yapı taşıdır. Hacimsel yapılar voxel adı verilen bu küçük 

noktacıkların bir araya gelmesiyle oluşturulurlar. Bu yapıların üç boyutlu olarak 

konumlandırılması nedeniyle elde edilen yapının sadece dış görünümü değil, iç 

yapısı da hesaplanmaktadır. Bunun dışında, hacim elemanları sadece renk 

özelliklerini değil, aynı zamanda geçirgenlik ve doluluk gibi bilgileri de taşımaktadır. 

Bu sayede, oluşturulan hacimsel yapının içine girildiği zaman tüm ayrıntılar ve 

boşluklar kolayca gözlemlenebilmektedir (Sönmez, Mayıs 2001: 137). 3 boyutlu 

programlar yardımıyla oluşturulan hacimsel efektler sayesinde çekilmesi zor veya 

imkansız olan bir çok sahne bugün başarıyla çekilebilmektedir. 

 

Hacimsel efektlerin izleyici tarafından etkileyici bir şekilde algılanabilmesi 

ve izleyiciyi heyecanlandırması için ses efektlerinin kullanımı önemlidir.  

 

Sinema filmlerinde  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 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: 

36). Canlandırmalarda görselliğin bir tamamlayıcısı olan duyarak algılamak; 

perspektifle yakalanan derinlik, ses ve müziğin de kullanımı ile tam etkiye ulaşır. Ses 
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efektleri, müziğin derinliğin oluşumundaki avantajları ve yönlendirici etkisi filmin 

devamlılığını etkiler (Dedeal, 1999: 87). 
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3. BÖLÜM  
 

BĐLGĐSAYAR DESTEKL Đ GÖRSEL EFEKT  
UYGULAMALARININ S ĐNEMAYA ETK ĐLERĐ 

 

Sinema, izleyicilere sadece senaryoda anlatılan metni ya da oyuncuların 

hareketlerinden kaynaklanan dramatik anlamları vermez. Sinema, insanın içinde var 

olan binlerce yıldır yapmış olduğu davranışları, bir arada durarak eğlenme 

alışkanlığımızın bu güne yansıyan uygulama biçimidir. Aslında insanlar sinema 

izlerken sadece filmi izlemezler. Đnsanlarla beraber olurlar, sosyalleşirler ve 

yalnızlıklarını unuturlar.  

 

Karanlık bir ortamda insanların bir yere bakmaları ve bunu içgüdüsel olarak 

geceleri yapmaları onların tarih öncesi çağlardan beri gelen alışkanlıklarının 

günümüz için olan formudur. Karanlık ortamda akşamları bir araya gelip bir şeyler 

izleyerek bir araya gelme dürtüsü, ateş karşısında akşamları hep beraber oturup 

birlikte olma dürtüsüyle eşdeğerdir. Binlerce yıldır yerkürenin her tarafında tüm 

insanların yaptığı bu etkinlik, günümüzde karşımıza sinema izlemek, televizyon 

izlemek ve tiyatro izlemek olarak çıkmaktadır. Yoksa sinema ve televizyon son 

yüzyılda ortaya çıkan, insanları  asosyalliğe iten ve pazarlama iletişimin yoğun 

olarak kullandığı bir öcü değildir.  

 

Sinema insanın içinde olan izleme ve dinleme arzusunun teknoloji ve döneme 

göre ortaya çıkış biçimidir.  Bu biçim, modern ve post-modern zamanın kendine 

kattığı yenilikler ve kazanımlar sayesinde insanları farklı şekillerde etkilemekte ve 

davranışlarını şekillendirmektedir. Yenilik ve gelişim sadece etki ettiği insanları 

değil, içinde bulunduğu ortamı ve kendini şekillendiren teknikleri ve imkanları da 

geliştirir, değiştirir.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde görsel efektler ekseninde  sinemanın gelişimi 

ve tarihçesi incelenerek, görsel efektin ne olup olmadığı tanımlanmıştır. Đkinci 

bölümde ise sinema ve ona anlatım zenginliği kazandıran bilgisayar destekli görsel 
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efektlerin nasıl yapıldığı, görsel efektlere ne gibi durumlarda ihtiyaç duyulduğu ve 

bu efektlerin nasıl geliştirildi ği incelenmiştir.  

 

Bu araştırmalar ışığında, son bölümde, bilgisayar destekli görsel efektlerin 

kendisine konu olan unsurları nasıl etkilediği ve zaman içinde nasıl geliştirdiği 

incelenecektir. Ayrıca bilgisayar destekli görsel efektlerin, sinemanın ve izleyicilerin 

hangi istekleri doğrultusunda geliştiği ve bu alanlara yaptığı etki incelenecektir.  

Görsel efektlerin etkileri incelenirken sorulması gereken temel soru; “Görsel 

efektlere neden ihtiyaç duyulmaktadır?” olmalıdır.  

 

 Đlk olarak sinemada bilgisayar destekli görsel efekt tasarımının uygulama 

alanındaki etkileri ve uygulamaya sağladığı kolaylıklardan bahsedilmiştir. Ardından 

görsel efektlerin anlatım ve algılamaya etkileri ve senaryo filme dönüştürülürken 

görsel efektlerin sağlamış olduğu faydalar incelenmiştir. Anlatım alanındaki etkileri 

incelenirken insanoğlunun gerçeklikten kopma arzusu ve fantezi isteğinin sebepleri 

incelenmiştir. Son olarak görsel efektlerin maliyet ve yapım harcamaları konusunda 

sağladığı avantajlar ve dezavantajlar  maliyet alanındaki etkileri başlığı altında 

incelenmiştir.    

 

1. Uygulama Alandaki Etkileri 
 

 Sinemada görsel efektin kullanılması ve uygulanmasının en büyük 

sebeplerinden birisi, normal şartlar altında yapılması zor ya da imkansız olan 

sahnelerin hayata geçirilmesi ihtiyacıdır. Görsel efekt kullanılan ilk filmlerde amaç 

budur. George Melies eğer imkanı olsa filmini ayda çekmek isterdi. Ancak böyle bir 

duruma imkan olmadığı için bazı göz yanılmaları ve hilelerle olamayan bir şeyi 

olmuş gibi göstermek istedi, ve başarılı oldu. Tarihi başlangıç açısından baktığımızda 

sinemada görsel efektin ilk kullanılma sebebi yapılamayanı yapmaktır. Bu da gayet 

teknik bir durumdur. Eğer senaristler sadece günlük hayatı ilgilendiren hikayeler 

yazmış olsalardı belki görsel efekt kullanımına ihtiyaç duyulmayacaktı. Ancak böyle 

bir durum asla gelişmemiştir. Senaristler ve yönetmenler dramatik etkinliği arttırmak 

için teknik imkanları zorlayan isteklerde bulunmakta ve uzmanlar bu sorunların 
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çözümlerini üretmektedirler. Sonuç olarak da sinema işi belirli bir alan yaratmakta ve 

bu alanı geliştirmektedir.   

 

 Uygulama alanında görsel efekt ve animasyon süreçleri, film üzerinde stabil 

ve belirleyici bir üslubun tüm proje boyunca sürdürülmesini garanti altına 

almaktadır. Yapılan projelerde referans değerler evrensel olduğu için, her seferinde 

aynı etkiyi almak kolaylaşmakta ve ortak anlatım dili toplam algıyı doğru 

konumlandırarak izleyici algısını diri tutmaktadır (Bulut, 2005: 57). 

 

 Uygulama alanında görsel efektlerin ve bilgisayar destekli görsel efektlerin 

yapmış olduğu en büyük etki, filme alınması zor ve imkansız olan sahnelerin 

çekilmesini sağlamasıdır. Bu sayede yönetmenler, istedikleri yerde film çekme 

imkanına kavuşmuşlardır. Aynı zamanda istedikleri açıyı yakalama konusunda daha 

özgür davranabilmektedirler. Bazı durumlarda kamera ve set imkanlarının 

uyarlanabilirliği kısıtlanmakta bazı açı ve ölçeklerde kayıt yapılamamaktadır. Böyle 

durumlarda görsel efekler filmlerin vazgeçilmez enstrümanları haline gelmektedirler. 

Bazı durumlarda ise kadraj içinde istenmeyen unsurlar bulunmaktadır. Bunların 

silinmesi ve yerlerine başka öğelerin konulması gerekmektedir yine bu durumlarda 

sayısal dokunuşlar gerekmektedir. Bu tarz ekleme ve çıkarmaların gayet normal 

olduğu günümüzde efektsiz filmlerde bile birçok görsel efekt uygulaması yer 

almaktadır.  

 

2. Anlatım Alanındaki Etkileri  
 

 Zaman içerisinde görsel efektler kendileri geliştiği ve değiştiği gibi kullanım 

alanları ve amaçları da değişmiştir. Erken dönem ve sonraki dönemlerde görsel 

efektler sadece zorunluluktan kullanılırken, son zamanlarda dramatik anlamı 

geliştirmek ve farklı anlam etkileri yaratmak için de kullanılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca görsel efektlerin izleyicinin arzuladığı fantastik dünyanın kapılarını aralayan 

bir enstrüman olması, filmlerde tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden birisidir. 
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Sinemanın ilk yıllarından beri görsel efekt ve canlandırma  kullanılan 

görsellerin sadece çocuklar üzerinde inandırıcılığı ve yoğun etkisi varken bu durum 

teknolojilerin gelişmesi ve gerçekçiliğin artması sayesinde  evrimleşerek hedef 

kitlesini büyütmüş yetişkinler üzerinde de anlatımı geliştirmek yoluyla etkiyi 

arttırmıştır (Ilgaz, 1997: 68). 

 

 Anlatım alanında görsel efektlerin etkin bir araç olarak kullanılması üç ana 

başlıkta incelenebilir. Bunlardan birincisi Jacques Lacan psikanalizine  göre  “Büyük 

Öteki”yi  keşfetmeye olanak sağlamasıdır. Đkincisi, büyük ötekiyi ararken ve 

bulduktan sonra doğan boşluğu doldurmak için fanteziye sarılma ve fantezi isteme 

durumunu doğurmasıdır. Sonuncusu ise gerçek ortamda karşılanamayan dramatik 

etkilerin sağlanması gibi pratik çözümler üretmesidir. 

 

 Anlatım alanında ulaşılan bu üç durum dönem özellikleri, teknik gelişmeler 

ve üst üste biriken insan anlığının bir sonucudur. Đnsanlar antik dönemlerde de 

fantezi kurmuş ve bilinmeyeni aramıştır. Fantastik alemlerde dolaşarak gerçeklikten 

kopmak istemiştir. Ancak Walter Benjamin’in dediği gibi, “Hiçbir çağda 

gerçeklikten kopma isteği bu kadar özgürlük içermemiştir” (Benjamin, 1993:62 ).  

 

2.1. Görsel Efektlerin Büyük Ötekiyi Tanımlamaya olan Etkisi 
 

        Đnsanoğlunun içinde var olan bilinmeyeni bulma, tanımlanamayanı 

tanımlanamayan bir sebebe yorma isteği karşımıza bir sorun çözme yöntemi olarak 

çıkmaktadır. Gündelik hayatta nadiren ancak düşünsel yaşamında sürekli olarak 

karşılaştığı bu problemler silsilesi, insanoğlunu bazı yönelimlere iter.  

  

 Büyük öteki kavramı, ilk olarak  Jacques Lacan tarafından ortaya atılmıştır. 

Lacan büyük ötekiyi, gerçeklerin fazlalıklarından yontulup fantezi nesnesi haline 

sokulan, arzulanan olarak tanımlamaktadır. Bir türlü ulaşamadığımız ve 

bilemediğimiz,  üstüne asla toz kondurmadığımız ve sürekli aradığımız aslında 

büyük ötekidir (Rigel, 2003:45).  Post-modern felsefenin ve post-modern marksizmin 
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temsilcilerinden  Slavoj  Zizek’e göre “Büyük Öteki”, “özgürce müzakere edildikten 

sonra varılabilecek sağduyu alanına denk düşmektedir” (Zizek, 2009: 35). 

 

 Bu bağlamda büyük öteki, ulaşmak istenen, onun için yollara düşülen olarak 

tanımlanabilir. Büyük ötekinin varlığı ve insanın onu isteme arzumuzun 

çözümlenmesi gerekir.  Bu çözümlemenin en kolay yolu fantezilerdir. 

  

 Đnsan fantezileri kendi düşün hayatında hayal gücüyle yaratır ve yaşar. 

Yaratımın gerçekçi ve inanılabilir olması simülasyonlarla sağlanır.  Simülasyonlar 

bir araç, bir sistem gibi kullanılarak insana, gerçek olmayanın gerçek gibi 

yaşanmasını ve algılanmasını sağlar. Bir gerçeklik gibi algılanmak istenen 

görünümler ise simülakr’lardır (Baudrillard, 2005: 7).  

 

 Sinema alanında simülakr’lar ve simülasyona denk düşen tanım görsel 

efektlerin ta kendisidir. Zaten Jean Baudrillard simülasyonu, görünümün maket ya da 

bir bilgisayar programı aracılığıyla yapay bir şekilde yeniden üretilmesi olarak 

tanımlamaktadır. Görsel efektler  simülasyon yöntemiyle bilinmeyeni, öteki olanı 

anlatır ve fantezi yaptırır. 

 

 Görsel efektlerin sinemada kullanılmasının bir diğer sonucu da, toplum diline 

çevrilemeyen, fazlaca bilimsel terminolojiyi yaygın kültürün bir öğesi haline 

getirmesidir. Popüler kültür içinde yaşayan yığınların anlamadıkları ve 

tanımlayamadıkları  kara delik, kuantum fiziği, ve büyük patlama gibi  fenomenler  

bu sayede anlaşılır ya da  anlaşılıyormuş gibi yapılır (Zizek, 2009: 35).    

 

 Sonuç olarak insanın tanımlayamadıklarının, yani “Büyük Ötekinin” 

anlaşılması sağlanır. Kuşkusuz bu kavrayışın en temel öğesi fantezilerdir.  

Fantezilerin gerçekmiş gibi algılanması için simülasyonlar kurulur ve bu 

simülasyonlar sinema alanındaki görsel efektlerdir. 
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2.2. Görsel Efektlerin Đzleyicinin Fantezi Đsteğini Kar şılamaya Olan 
Etkisi 

 

 Đnsanın fanteziye sarılması ve fanteziyi istemesi sadece kavrayamadığı 

durumlarda ortaya çıkmaz. Kendi dışındaki bilinmeyenleri arayan insan, tinsel 

gelişimini tamamlayarak yeterli anlama kapasitesine ulaştığında bazı fenomenlerin 

aslında olmadığını fark edebilir. Büyük öteki arayışında olan bir kişinin büyük 

ötekinin var olmadığını anlaması, onda derin çöküntüler ve boşluklar oluşturabilir 

(Zizek, 2009: 35). 

 

  Bu boşlukları, edatsız, bağlaçsız, noktalama işaretleri olmayan metinlere 

benzetilebilir. Genel olarak bakıldığında metin bir şey anlatıyormuş ya da derin 

anlamlar içeriyormuş gibi görünebilir. Ancak kelimelerin ve cümlelerin birbirine bir 

anlam üretmek için yaklaştığı bölümlerde, mihenk taşları yani bağlaçlar ve 

noktalama işaretleri eksiktir. Đşte fanteziler, bu aşamada anlam bütünlüğünü sağlar ya 

da metni algılanabilir veya  algılanıyormuş gibi  yapılır duruma sokarlar.  

 

 Bir başka örnekte matematik alanından verilebilir. 3 3 9 rakamları art arda 

yazıldığında bir anlam ifade etmezler. Ancak zeka düzeyi kararı nisabınca yeteli olan 

bir  beyin,  bu dizinin aslında 3+3=9 veya 339 sayısı olduğunu kolaylıkla 

algılayabilir. 

 

 Verilen örnekler bilimsel gerçeklere dayanır. Çünkü bilim gerçeğe dokunur. 

Ancak büyük ötekinin aranması ve tanımlanması simgesel bir durumdur ve 

fantezilere dayanır (Zizek, 2009: 36). Dil bilimine ve matematiğe ait bu örneklerin 

simgesel hayal ürünü fenomenleri anlatmakta kullanılması tamamıyla doğru bir 

önerme içermeyebilir, ancak mevcut imkanlar dahilinde başvurulabilecek 

yöntemlerden biridir.   

 

Hem düşler hem de filmler insanın hayal gücünün ürünleri olduğundan,  ikisi 

de gerçek dışıdır ve o yüzden diğer dışavurum biçimlerinin mantık sınırlarından 

özgürdür. Đzleyiciler bir filmi izlediğinde, fantezinin ve hayal gücünün düş benzeri 
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dünyasına girerler, dolayısıyla otomatik olarak inanma duygularını askıya alırlar. 

Bununla birlikte, izleyicinin güven ve inancının asla olduğu gibi alınmaması gerekir. 

Filmlerde en fantastik ve inanılmaz şeyler gerçekleşirken, izleyiciler filmin belli başlı 

iki kuralından birinin sezgisel olarak kırıldığını bilirler (Indick, 2006: 74). 

 

 Bu kırılış hayal ürünü fenomenlerin fantezilerle kavranması sonucunda 

aslında fenomenin olmadığı, onun da isanın hayal ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Burada oluşan boşluğu ve eksikliği insan yine fantezilerle doldurur. Filmlerde bu tür 

fantezilerin gerçek hayata uyarlanma enstrümanı görsel efektlerdir. 

 

 Görsel efektlerdeki hayalciliğin ve yaratıcılığın dozu,  senaryonun 

gerçekçilikten ne kadar koptuğuyla doğru orantılıdır. Gerçeklik ne kadar fantastik 

olursa,  resim de o derece fantastik bir hal alır. 

 

2.3. Görsel Efektlerin Gerçek Olarak Sağlanamayan Dramatik 
Durumlara Olan Etkisi 

 

Film içerisinde oyunculardan ya da film için kurulmuş özel efekt 

ekipmanlarından, senaryoda istenilen dramatik anlamı karşılaması beklenir. Bir film  

içinde dramatik etkileri vermesi beklenen  en temel öğe kuşkusuz oyunculardır. Bazı 

durumlarda oyuncuların imkanlar ya da yetenekleri dahilinde veremedikleri dramatik 

etkiler oluşabilir. Mesela sinirlenmesi gereken bir sahnede yeterince sinirli 

duramayabilir. Sette fazla tekrar yaparak zaman kaybı yaşanmaması için bu sorunun 

çözümü post-prodüksiyona bırakılabilir. Aynı şekilde bir özel efekt ekipmanı 

istenilen etkinin yaratılmasından uzak sonuçlar üretiyor olabilir. Yağmur, patlama 

gibi.  Yine bu durumlarda görsel efektlere başvurulur.  

 

Filmde görüntü, taratıcı hareketin temel maddesi olarak, sadece bir 

başlangıçtır. Tüm buluşlar ve yaratımlar bu parçalar arasındaki yeni ilişkilerden 

doğar.  Film kurgusu görüntülere belirli ve yeni anlamlar kazandıran ardışık ili şkiler 

oluşturur (Fischer, 2004: 64).  Kurulan bu ilişkiler içerisinde görsel anlatımın 
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zenginliği ve imkanların fazlalığı, anlatılan hikayenin gelişmesine yadsınamaz 

faydalar sağlamaktadır. 

 

 Görsel efektlerin sağlamış olduğu imkanlar yönetmenlerin ve senaristlerin 

önündeki birçok engeli de kaldırmaktadır. Ek olarak yaratıcılara yeni ufuklar 

açmaktadırlar. Normal imkanlarla anlatılamayacak bir konu, filmin içine eklenen bir 

görsel efektli planla anlatılabilmektedir. Buna bağlı olarak sinemasal anlatım, bu 

imkanlar dahilinde kendini şekillendirmektedir. Sinemanın asli enstrümanlarından 

biri haline gelen görsel efektler bu sayede anlatımı etkilemekte ve izleyici üzerindeki 

algıyı arttırmaktadır.  

 

3. Maliyet Alanındaki Etkileri 
 

Görsel efekt ve animasyon tekniğinin kullanımı, maliyet ve getiri beklentisi 

açısından da film bütçelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Prodüksiyon maliyeti 

olarak isimlendirilebilecek bir harcama kalemi olan görsel efekt ve animasyon 

tasarımı, bir saniyelik görüntü için 24-25 kare çizimi düşünüldüğünde oldukça 

maliyetli bir seçenek diye düşünülebilir. El ve tasarım emeğinin yoğun kullanılması, 

işçilik maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Oysa sinema filmi metninin 

içerdiği hikaye göz önüne alındığında, maliyet karşılaştırması yapılarak daha doğru 

bir ekonomik karara varılması mümkün olacaktır. Görsel efekt ve animasyon 

teknikleri kullanılarak yapılan bir görsel anlatım, yüksek maliyetli bir prodüksiyon 

anlatımına göre daha az maliyetli olacaktır. Bu nedenle, yaratıcı ve düşük bütçeli 

yapımlar için, animasyon seçeneği tercih edilebilir hale gelmiştir (Callcott ve Lee, 

1994: 1-12). 

 

Görsel efektler aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesi ve gişe maliyetlerinin 

arttırılması konusunda oldukça etkili olmaktadır. Çekim maliyetleri, bir filmin 

geleceğini ve anlatımını etkilemektedir. Gerekli olan finansman sağlanamadığı 

zaman film çekilemektedir Bu yüzden finansman oldukça önemli ve kesinlikle 

dikkate alınması gereken bir konudur. Yaratıcıların hayal ettikleri dünyaların 

uygulanması bazen oldukça maliyetli olabilmektedir. Bu da anlatılacak hikayelerin 
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anlatılamamasına ve verilecek etkinin kısır kalmasına neden olmaktadır. Her 

sinemacının istemiş olduğu birinci şey, zihnindeki dünyayı gerçeğe aktarabilmektir. 

Düşündüklerini anlatamamak bir yönetmen için en büyük sıkıntılardan birisidir. 

Görsel efektler bu durumlarda devreye girmekte ve anlatımı tamamlamaktadır.  

 

 Maliyet konusunda zorda kalmış projelerin hayata geçebilmesi için  bu tarz 

sihirli dokunuşlar hayati önem taşımaktadır. Senaryonun istediği öğeleri filme 

ekleyebilmek için yüksek bir bütçeye ihtiyaç duyulabilir, ancak bilgisayarla üretilmiş 

görsel efekler sayesinde  kısa yoldan halledilebilir. 

 

 Bazı durumlarda ise görsel efekt ve canlandırma teknikleri zaman kısıtı 

sorununu  ortadan kaldırabilmektedir. Seri filmler halinde çalışılan projelerde, aynı 

karakterlerin kullanılması; filmin hazırlanılarak gösterime sokulmasında zaman 

kazandırıcı bir etken olacaktır. Bu sayede, hazırda bulunan görsel efekt sahnelerinin 

ve canlandırma karakterlerinin, yeni proje için kullanılması, maliyetleri önemli 

ölçüde düşürmektedir (Ilgaz, 1997: 64). 

 

 Ayrıca görsel efektler, filmin satılmasında önemli bir itici güç konumundadır. 

Son dönemde filme alınan görsel efektli yapımların gişe başarısı hayli yüksektir. 

Filmin gişe gelirlerinin yüksek olması ya da olacağının belli olması filmin hayata 

geçmesi konusunda önemli bir parametredir. Filmler yapım aşamasında gerekli olan 

finansmanı sağlarken, planlanan gişe gelirleri tahmin edilerek kendine kaynak 

sağlayabilmekte ve yapımını hızlandırmaktadır. Bu aşamada görsel efekt 

kullanılması ve bunun şatışta olan etkisi düşünülerek krediler alınabilmektedir.  
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4. Görsel Efektlerin Sinemaya Etkileri Bakımında The Matrix Filmi Đncelemesi. 

 
The Matrix filmi, genel olarak idealizmi, kavranabilir olanı ve kahramanın 

inisiyasyon (eğitim) öyküsünü bir oyun atmosferi içinde anlatan bilimkurgu türünde 

bir yapımdır. Film tam anlamıyla kahramanın keşfedilmesi, eğitilmesi ve  

düşmanlarla savaşını anlatan bir süreçtir. Sinemanın kendisi de bir inisiyasyon 

sürecidir. Đzleyicilerin gündelik hayatlarından kopup karanlık bir ortama girmeleri ve 

film sonunda farklı hikayeler biriktirerek farklı kişiler olarak dışarı çıkmaları bunun 

en büyük örneğidir (Tecimer, 2005:197). 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde incelendiği üzere, kişinin büyük öteki arayışı, 

onu bulması, bulduğunda hezeyanlar ve çöküntüler yaşaması ve bu hezeyanlardan 

kurtuluşu da bir eğitim sürecidir. Filmi izleyenler de aynı filmin kahramanı gibi bazı 

süreçlerden geçerler.  Ancak izleyici için bu süreç bir film süresince değil bir yaşam 

boyuncadır.  

 

The Matrix filmi, yapmış olduğu göndermeler ve göz kırpmalarla birçok 

felsefeye ve öğretiye atıfta bulunur. Bu yüzden filmi belirli bir düşünsel kategoriye 

sokmak oldukça zordur. Ayrıca film çok sayıda film türünün özelliklerini içinde 

toplamaktadır. Ancak en baskın tür olarak insanoğlunun evrendeki konumunu 

tanımlama süreci olarak işaret edilen bilimkurgu gösterilebilir. Film bilimkurgunun, 

yozlaşmış ve yoksul devasa şehirler, aşırı güçlü şirketler ve robotların bulunduğu bir 

dünyayı tanımlayan cyberpunk alt türünün bir örneğidir (Kutlu, 2005). 

 

Bilimkurgu filmlerde görsel efeklerin özellikle de bilgisayar destekli görsel 

efeklerin bulunmaması düşünülemez.  Matrix serisinin ilk filmi olan The Matrix’te 

yoğun bir şekilde kullanılan görsel efektlerin, yönetmenlerin zihninde kurduğu 

dünyayı gerçek hayata aktarmalarında oynadığı rol yadsınamaz. Filmin belirli bir üne 

kavuşmasında, bir profesyonel yapımda ilk defa kullanılan eş zamanlı ardışıl resim 

efekti gibi yöntemlerin payı büyüktür.  Film yapmış olduğu yeniliklerle takipçilerine 

yol göstermesi açısındanda önemlidir.  
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4.1. Filmin Hikayesi 

 
Öykü çağdaş bir Amerikan kentinde başlar. Filmin kahramanı Thomas 

Anderson, güzdüzleri bir yazılım şirketinde sıradan bir bilgisayar programcısı olarak 

çalışmaktadır. Düzgün bir hayatı, vergi ve sosyal güvenlik  numarası bulunmaktadır. 

Thomas adı, kendi gözüyle gördüklerine bile inanmayan bir aziz olan Saint 

Thomas’tan alınmıştır. Anderson ise Yunanca insanoğlu anlamına gelen andros 

sözcüğünden gelmektedir (Tecimer, 2005:198). 

 

Anderson, geceleri Neo takma adını kullanan bir hacker olarak  Matrix adlı 

gizemli programı ve efsanevi hacker Morpheus’u aramaktadır.  Ama işler tersine 

gelişir, Morpheus Neo’yu bulur ve onu bir serüvene çağırır. Morpheus Neo’ya 

kendisini bulması için bazı bilmeceler çözdürür. Đlk bölümde bilgisayarına mesaj 

göndererek uyanması gerektiğini ve  beyaz tavşanı izlemesini söyler. Neo beyaz 

tavşanı izleyerek kendisini “O” kurtarıcı yapacak tinsel gelişim sürecine sokmuş olur 

(Tecimer, 2005:199). Filmde Thomas Anderson, Neo “kurtarıcı” olarak adlandırılır. 

Slovaj Zizek’e göre bu isim sıradan ve basittir (Zizek, 2009:59).  

 

Bir süre sonra kapıya gelen müşterilerine bir kitabın içinden çıkardığı diski 

verir. Diski içinde sakladığı kitap, Jean Baudrillard’ın eseri olan Simülasyon ve 

Simulakrlar’dır. Müşterisi Neo’ya sen benim kurtarıcımsın Đsa Mesih’imsin der. 

Yanındaki kızın omzunda beyaz bir tavşan dövmesi vardır. Neo’yu bir partiye davet 

ederler. Neo daveti kabul eder ve partide Morpheus’un adamlarından biri olan  

Trinity ile tanışır.  Trinity Neo’yu Morpheus’a götüreceğini söyler ama Neo çağrıyı 

reddeder. 

 

Ertesi gün Neo’nun ofisine kargoyla bir cep telefonu gelir ve çalmaya başlar. 

Arayan Morpheus’tur. Matrix programının bekçileri olan ajanların kendisiyle temasta 

olduğunu anladıklarını ve peşinde olduklarını söyler. Hemen binadan çıkıp 

kaçmalıdır, ancak Neo bunu başaramaz ve ajanların eline düşer. Ajanların başı olan 

Mr. Smith onu sorgular. Morpheus’u ele vermesini ister. Reddedince Neo bazı 

gerçeküstü deneyimler yaşar. Ağzı ve dudakları birbirine yapışarak kapanır, 
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göbeğinden içeri böcek şeklinde bir robot yerleştirilir.  Tüm bunların şokunu yaşayan 

Neo sanki bir rüya görüyormuş gibi evinde gözlerini açar. 

 

Sonraki günlerde çağrı konusunda ikna olan  Neo, karanlık ve yağmurlu bir 

gecede  Trinty ve Morpheus’un birkaç adamı tarafından siyah bir limuzine 

bindirilerek Morpheus’un bulunduğu binaya götürülür.  

 

Gittikleri yerde Neo Morpheus’la tanışır. Morpheus, Matrix’in bedenini esir 

aldığını ve bir seçim yaparak bundan kurtulabileceğini söyler. Neo’ya biri mavi 

diğeri kırmızı iki hap verir. Mavi olanı seçerse, her şeyi unutacağını ve yalan 

dünyada yaşamaya devam edeceğini söyler. Ancak kırmızı hapı yutarsa Matrix’ten 

kurtulacağını ve ona karşı savaşabileceğini anlatır. Neo kırmızı hapı yutar ve 

Matrix’ten çıkar. Uyandığında kendini insanların enerji pili olarak kullanıldığı bir 

tarlada bulur. Her bir insan için ayrı rahim hücreleri oluşturulmuştur. Her tarafında 

enerji kabloları bağlıdır. Bu kablolardan kurtulur ve ikinci kez doğarak gerçek 

dünyaya erişir. 

 

Gerçek dünya, makinelerin kontrolü altındadır. Uygarlık makineler tarafından 

yok edilmiş insanlar kendi yarattığı makinelerin kölesi olmuştur. Atmosfer kirlendiği 

ve güneş ışınları dünyaya ulaşamadığı için makineler enerji kaynağı olarak insanları 

kullanmaktadır. Makinelerden  kurtulabilen bazı insanlar yeraltında Zion isminde bir 

şehirde yaşamaktadırlar. 

 

Morpheus durumu en etkileyici biçimde Neo’ya anlatır ve kendisinin 

kurtarıcı olduğunu söyler. Tıpkı Đsa Mesih gibi. Makinelerle yapılacak son savaşta 

insan ordusuna liderlik edeceğini ama önce eğitilmesi gerektiğini anlatır. Neo 

kurtarıcı olduğu konusunda fazla ikna olmamıştır ama eğitimi kabul eder. 

 

Neo, Zion’daki insanların yazdığı Matrix’e benzeyen bir simülasyon 

programında eğitilir. Ajanlara karşı savaşında ihtiyacı olan bütün bilgilere ve 

yeteneklere sahiptir. Ama kendisinin kurtarıcı olduğuna inanmamaktadır. Morheus 

onu ikna etmesi için kahine götürür. Kahin Matrix’te yaşayan bir proğramdır ve 
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Morpheus’a yardım etmektedir. Kahinle görüşmesinde Neo kurtarıcı olduğu 

kehanetini duyamaz. Kahin ona, inandığı taktirde kurtarıcı olabileceğini söyler. 

Birçok filmde olduğu gibi The Matrix’te de  kahraman olan zorlukları yenmek için 

gelmeyecek, yaşanan zorluklar bir kahramanı doğuracaktır.  

 

Morpheus ajanlarla yürütülen savaşta esir düşer ve Neo onu kurtarmak için 

intahar edercesine Matrix’in içine dalar. Ajanlarla amansız bir savaş başlar. Neo 

Morpheus’u kurtarır ancak kendisi kapana kısılır. Bir kovalamaca sonsarında ise 

Ajan Simith tarafından vurularak öldürülür. Morpheus ve adamları şoka uğrar. 

Kurtarıcıları ölmüştür ancak ölemiyeceğine ve onun kurtarıcı olduğuna inanan 

Trinity öperek Neo’yu uyandırır. Çünkü kahin Trinty’e, kurtarıcıya aşık olacağını 

söylemiştir ve Trinty Neo’ya aşıktır.    

 

Neo üçüncü kez ve ölümsüz olarak tekrar doğar. Ölümden dönen Neo artık 

inanmaktadır. Kendisinin kurtarıcı olduğunu anlamıştır ve Matrix’in güdümünden 

kurtulmuştur. Matrix içindeki her şey ona sayılar ve kodlar olarak görünmektedir. 

Ajanların ona attıkları kurşunları durdurur. Çünkü kurşunlar orada zaten yoktur. 

Bunlar sadece Matrix’in yazdığı kodlardır. Aydınlanmasını yaşayarak zihnini 

özgürleştiren Neo, Ajan Simith’i yok eder ve Matrix’le olan savaşına kaldığı yerden, 

kurtarıcı olarak devam eder. 

 

 
 4.2. Görsel Efektlerin Filmin Anlatımına Etkileri 

 
 Görsel efektler genellikle fasntastik dünyanın  kapılarını açmakta kullanılan 

bir anahtar görevi görmektedir. Anlatım bakımındansa, yönetmen ve senaristin 

zihnindeki dünyayı izleyiciye eksizsiz bir biçimde aktarılma çabasının bir sonucudur. 

 

 The Matrix filminde kullanılan bir çok görsel efekt uygulanışı ve yarattığı 

anlam bakımından mükemmeldir. Filmin görsel zenginlğinin ve hareketliliğinin 

oluşturulmasında kullanılan görsel efektlerin rolü yadsınamaz. Yaratılmak istenen 

fantastik dünyanın izleyici tarafından içselleştirilmesi filmde kullanılan görsel 
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efektlerin foto-gerçekçiliğiyle ve başarışıyla açıklanabilir.  Görsel efektlerin        

foto-gerçekliği izleyicinin kendi gerçekliğinden koparak filmin gerçekliğine 

erişmesini sağlamaktadır.  

 

The Matrix filminin kahramanı Neo’nun serüveni dört ana başlıkta 

gerçekleşmektedir. Đlk aşama, gündelik hayatında mutsuz bir tablo çizen Thomas 

Anderson’un bir şeylerin yanlış olduğunu sezmesi ve yanlışlığın ne olduğunu aradığı 

“büyük öteki arayışı” sürecidir. Đkinci aşama, bir büyük ötekinin varlığını anlaması 

ve onunla yüzleşmek için giriştiği “seçim ve bedenin özgürleştirilmesi” sürecidir. 

Üçüncüsü, bir usta yardımıyla eğitimini gerçekleştirdiği “inisiyasyon süreci” ve son 

olarak  “gerçeğin kavranması ve zihnin özgürleşmesi” aşamasıdır. 

 

 

4.2.1. Büyük Öteki Arayışı 

 
 Bu aşamada Neo tanımlayamadığı ancak var olduğunu sezinlediği bir 

iradenin arayışı içindedir. Ne aradığını tam olarak bilmemektedir. Đçinde yaşadığı 

sanal gerçeklik Matrix, dışarıdan bir yardım olmadan bu kavrayışa imkan 

sağlamamaktadır. Bu aşamada Morpheus devreye girer ve Neo’nun aradığını ona 

buldurmaya çalışır. Neo’yu bilmeceler ve cevabı gizli önermelerle kendine 

yönlendirir. Morpheus bu durumda vahiy getiren bir melekten farksızdır.  

 

 Matrix’in güvenlik güçleri olan ajanlar, bir arayış içinde olan ve matrix 

dışından birileriyle görüştüğünü saptadıkları Neo’yu yakalar ve sorgularlar. Buraya 

kadar her şey normaldir. Gündelik hayatta herkesin başına gelebilecek sıradan 

olmayan durumlar Neo’nun başına gelmektedir. Büyük ötekinin varlığını gösterecek 

somut durumlar oluşmamamıştır. Ancak sorgu esnasında Neo’nun ağzının 

gerçeküstü olarak kendiliğinden dikilmesi onun büyük öteki konusundaki 

süphelerinde haklı olduğunu göstermektedir. Kendi iradesi dışında, kendinin bile 

yapamıyacağı şekilde bedeni şekil değiştirmiştir. Burada kullanılan görsel efekt hem 

Neo’yu hemde izleyiciyi her şeyi kontrol eden bir başka iradenin varlığı konusunda 

düşündürmektedir. Tamda semavi dinlerde olduğu gibi, doğmanın dışına kişi yaratıcı 
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irade tarafından çarpılarak uyarılmaktadır. Kullanılan görsel efektin gerçekçiliği, 

insanların büyük ötekiden gelecek korkularını başarılı bir şekilde anlatmaktadır.   

 

Neo’nun aradığı büyük öteki tamda böyle bir şeydir. Onun iradesi dışında ona 

yön veren, kader çizen ve çizelen planın dışına çıkılmasını istemeyen, bir büyük 

öteki. Zaten Neo’nun mutsuzluğunun ve tatminsizliğinin temelinde bu yatmaktadır. 

 

Bu aşamada izleyiciler ve Neo, zaten bir simülasyon ve görsel efekt 

düzmecesi olan Matrix’in, büyük öteki tarafından yönetildiğini görsel efekt 

yardımıyla kavramıştır.  

 

4.2.2. Seçim ve Bedenin  Özgürleşmesi  

 
Büyük ötekinin varlığını sonuçları ve eylemleriyle kavrayan Neo artık 

Morpheus’un söylediklerine daha az kuşkucu yaklaşmaktadır.  Büyük ötekiyi 

görememekte ve anlayamamaktadır ama varlığından haberdardır. Tıpkı elektriğin 

görünmemesi ancak oluşturduğu akıma çarpılmak gibi. Var olduğu bilinir ancak 

görünmez.  

 

Bu aşamada Morpheus Neo’ya bir seçimle gelir. Biri mavi diğeri kırmızı iki 

hap gösterir. Maviyi yutarsa her şeyi unutacak ve Matrix içindeki hayatına devam 

edecektir. Ancak kırmızı hapı yutarsa Matrix’ten çıkacak ve gerçek gerçekliğe 

kavuşacaktır. Neo seçimini kırmızıdan yana kullanır ve yanındaki aynaya dokunur. 

Aynanın arkasındaki görüntüye ulaşmaya yani kendiyle yüzleşmeye başlar. Ayna bir 

eşik olarak kullanılmıştır. Aynanın bu tarafı mı gerçek yoksa diğer tarafı mı? Neo bu 

sorunun cevabını yaşayarak alacaktır (Tecimer, 2005:203). 

 

Ayna görsel efekt yardımıyla sıvılaşarak akışkan bir hal alır. Aynanın 

sıvılaşması ve Neo’nun içine akması efekti içsel hesaplaşmayı ve eşik atlamayı gayet 

başarılı bir şekilde simgelemektedir. Bu sahnede görsel efekt kullanılmayabilirdi. 

Mesela Neo aynaya dokunur, gözleri kapanır bir saniye sonra gözlerini açtığında 
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Matrix’ten çıkmış olabilirdi.  Ancak görsel efektli bir anlatım bu eşik atlamayı daha 

anlaşılabilir ve etkileyici bir biçime sokmaktadır. 

 

Sonrasında Neo’nun bağlı olduğu enerji pilinden çıkarılmasında kullanılan 

görsel efektler de yaratılmak istenen anlamın, izleyici zihninde daha iyi algılanmasını 

sağlamaktadır.  Bu aşama sonrasında izleyici, görsel efektler yardımıyla tam olarak 

anlamıştır ki, Neo bir makine içinde bağlı olarak kullanılmaktaydı ve büyük öteki 

tarafından tasarlanan sıralı rüyalar görmekteydi.  

 

4.2.3. Đnisiyasyon Süreci 

 
Kahramanın serüvenin anlatıldığı her hikayede, usta yardımıyla gerçekleşen 

bir  eğitim süreci vardır. Hikayenin başında kahraman, başat özelikleri olan ama 

sıradan biridir. Ancak ustası onu inisiyasyonla bir kahramana dönüştürür ya da 

kahraman olduğuna inandırır. Bu aşamada, eşiği atlayan ve bedenini özğürleştiren 

Neo’yu zorlu bir eğitim süreci beklemektedir.  

 

Neo’nun bazı özelliklere sahip olduğunu ve gelecekte bir kurtarıcıya 

dönüşeceğini düşünen Morpheus ilk olarak Neo’ya Matrix’i anlatır. Matrix’in ne 

olup ne olmadığı bir simulasyon yardımıyla Neo’ya anlatılır.  Matrix dışında özgür 

olanların yaptığı başka bir matrix programı bulunmaktadır. Bu program yardımıyla, 

kendisi de bir sanal gerçeklik olan Matrix simüle edilir. Aslına bakılırsa bu 

progrogram, film içinde oyunculara karşı uygulanan bir görsel efekt simülasyonudur.   

 

Bu simülasyon içinde görsel efektler kullanılarak yanmış yıkılmış bir 

Chicago panoraması yer almaktadır. Morpheus buraya ‘gerçeğin çölü’ der.  Gerçeğin 

çölü, gerçekliğin görsel efektlerle  birebir simüle edilmiş halini tanımlamaktadır. 

Yaşanan bütün deneyimlerin gerçekten farkı yoktur ama gerçek değildir.  Böyle bir 

algının hem Neo hem de izleyici üzerinde yaratılması görsel efektlerle mümkün 

olmuştur. 
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Đnisiyasyon fiziksel eğitim süreci, yine görsel efektler yardımıyla kurulan bu  

simülasyon programında gerçekleşmektedir. Neo’nun, ihtiyaç duyacağı bütün bilgiler 

bu program yardımıyla öğretilir.  

 
4.2.4. Gerçeğin Kavranması ve Zihnin Özgürleşmesi 

Eğitim Neo’yu daha güçlü ve daha bilgili yapmıştır. Ancak aşması gereken 

bir eşik daha vardır. Daha güçlü ve daha bilgili olunabilir ama cesaret ve inanma, bir 

aydınlanmanın ardından gelir. Bu aydınlanma Neo’nun içinde barındırdığı 

korkularını yenmesiyle gerçekleşecektir. 

 

Filmin final bölümünde Neo ajanlardan kaçarken vurulur ve ölür. Seçilmiş 

kişiye aşık olacağı haberini kahinden alan Trinty’nin kuşkusu kalmamıştır. Çünkü 

Neo’ya aşıktır yani Neo seçilmiş kişidir. Neo’yu öperek uyandırır.  Uyandıran öpüş 

masallarda sıkça kullanılan bir geri dönüş yötemidir.  Ölümden dönen Neo, gerçek 

kimliğinin kozmik bilgisini özümser ve zihni tamamen kölelikten kurtulur. 

Doğmalardan kurtularak tamamen arınır ve savaşa tekrar başlar. 

 

Filme adını veren Matrix sözcüğünün anlamı; bir düzlem üzerinde sıralanmış 

sayı, figür ve simge anlamına gelmektedir. Duyu ve algıları netleşmiş olan Neo 

herşeyi gerçek nitelikleriyle, Matrix’i bir program olarak ikilik sayı sistemindeki 

kodlarıyla, bir işaret dizisi olarak görür.  Ajanların görüntüsü akışan sayılara 

dönüşür. Burada kullanılan görsel efekt, izleyicinin ve Neo’nun Matrix’i bir 

simülasyon programı olarak algılamasını sağlamaktadır.  Neo’nun üzerine gelen 

kurşunları durdurması efekti ise artık Matrix’e hükmettiğini ve Matrix’in  

kontrolünden çıktığını çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır.    
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SONUÇ 
 

 1895 yılında  Lumierre kardeşlerin ilk hareketli görüntüyü kaydetmeleri ve 

GrandCafe’de görüntüleri insanlara seyrettirmeleriyle, sinemanın serüveni 

başlamıştır. Gösterim esnasında sahnenin ve perdenin çekilen görüntüyü tamamlar 

biçimde tasarlanması sonucu, salondaki insanların görüntüyü gerçek zannetmeleriyle 

ilk görsel efekt etkisi yaratılmıştır.  Bazı araştırmacılara göreyse ilk görsel efektli 

film Marry’nin Đdamı filminde Kraliçe Marry’nin başının kesilmesinde kullanılan 

stop-action yöntemidir. Ancak ilk profesyonel görsel efektler, George Melies’in Aya 

Yolculuk filmiyle hayata geçmiştir. 

 

 Zaman içerisinde sinemanın gelişmesi ve yönetmenlerin dramatik olarak 

filme farklı anlamlar katmak istemesi bazı yenilikleri beraberinde getirmiştir. 

Fantezinin dayanılmaz çekim gücü ve bir şeyi yapmak yerine yapıyormuş gibi 

göstermenin kolaylığı sinemacıları bazı pratik çözümler üretmeye itmiştir. Sinemada  

görsel efektlere ihtiyaç duyulması, bu sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır.  

 

 Đkinci Dünya Savaşı öncesinde, sinema filmlerinde kullanılan efektler, analog 

ve çözüm odaklıydı. Birkaç film dışında estetik kaygılar geri planda kalmıştır. 

Özellikle 1924 yılında çekilen Bağdat Hırsızı filminde dönemin en önemli etkileri 

yaratılmıştır. Sonraları birçok  filmde de kullanılacak olan, uçan halı, sihirli ip gibi 

efektler kullanılmıştır. Erken dönem efektleri arasında arka plan boyamaları, stop-

action ve mavi perde yöntemleri sayılabilir. Đkinci Dünya Savaşı sırasında tüm 

kaynakların savaş teknolojilerine seferber edilmesi diğer alanları sekteye uğratmışsa 

da, savaş sonunda bilgilerin uluslar arasında paylaşılması sonucu birçok atılım 

gerçekleştirilmi ştir.  

 

Teknolojik gelişmelerle paralel ilerleyen görsel efektler de bu atılımdan 

payını almıştır. Çalışmada “modern dönem” olarak tanımlanan bu safhada, birçok 

film çekilmiş ve yeni görsel efekt teknikleri kullanılmıştır. Toplumların içinde 

bulunduğu sosyokültürel ve sosyoekonomik durumlardan da etkilenen sinema, 

dönemin siyasi konjonktürüne göre içerik belirleme yoluna gitmiştir.  



98 
 

 

Đkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu dünyanın etkisi soğuk savaşı 

doğurmuştur. Soğuk savaş yıllarında Amerika ve S.S.C.B’nin girişmiş oldukları uzay 

yarışı, etkisini sinema alanında göstermiştir. Ülkeler, önemli yönetmenlerine film 

sipariş ederek kendi kamuoylarına mesaj verme telaşına düşmüşlerdir.  1968’de 

Stanley Kubrick’in çektiği 2001: Uzay Serüveni filmine, Andrei Tarkovsky Solaris 

filmiyle karşılık vermiştir. Çekilen bu bilim kurgu filmlerde uzay, uzay gemisi ve 

yıldızlar görsel efektlerle yaratılmıştır.  Bu filmlerin dışında Yasak Gezegen ve 

Yıldız Savaşları gibi içinde canavarlar ve yaratıkların bulunduğu filmler de 

çekilmiştir.  

  

 Görsel efektler,  Vietnam savaşında dramatik bir biçimde adı konulmamış bir 

yenilgiye uğrayan Amerikan halkına, her zaman yardım edecek ve onları kurtaracak 

Superman gibi kahramanları da sinema hayatına hediye etmiştir. Bu dönemin 

filmlerinde yaratıklar düşmanlar olarak sembolize edilmiş ve her zaman bir 

kahraman tarafından yok edilmişlerdir. Gerçek üstü bu etkilerin yaratılmasında yine 

en büyük pay görsel efektlerindir. Erken dönemden farklı olarak modernist dönemde,  

görsel efektlerin etkin biçimde kullanıldığı ve filmlerin dramatik yapısına çok fazla 

etki ettiği gözlenmektedir.   

  

 Tüm dünyada her alanda değişim rüzgarlarının esmeye başladığı ve bilgisayar 

teknolojisinin gelişmeye başladığı 1980’lerde, görsel efektler de teknolojik 

enstrümanları  kullanacağı  post-modernist döneme girmiştir.  Bilgisayar 

teknolojisinin gelişmesi analog görsel efektlerin, yerini sayısal görsel efektlere 

bırakmasına sebep olmuştur. Bilgisayarlar sayesinde sayısal görsel efektler daha 

kolay yapılabilmekte ve yapılan işin gerçekçilik tarafında gözle görülür gelişmeler 

olmuştur. Post-modernist dönemin ilk filmlerinden olan Tron ve Terminator birçok 

alanda müthiş gelişmeler elde etmiş, bilgisayar teknolojisini aktif biçimde 

kullanmıştır. Tron filmiyle sanal gerçeklik kapıları açılmış, bu alanda ilerleyecek 

birçok hikayeye yol gösterilmiştir. Bilgisayar destekli görsel efektlerin yarattığı bu 

dünyada artık her şeye imkan bulunmaktadır.  
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Hareketli çekim teknikleri ve animasyon yöntemlerinin gelişmesi birçok 

alanda yönetmenlerin işlerini kolaylaştırmakta, ancak her seferinde daha fazlasını 

isteyen seyircileri de heyecanlandırmaktadır.  Sürekli değişim ve gelişimin 

beklendiği bu sektörde, birçok firma filmleri için yeni teknolojiler ve bilgisayar 

programları sipariş etmeye başlamışlardır.  Önü alınamaz bu gelişim ve değişim 

gerçeklik ve hiper-gerçekçilik kavramlarının sınırlarının zorlanması sonucunu 

doğurmuştur. Bir filmde kullanılan görsel efektler için gerçekçi, sonraki filmde 

kullanılan efektler için fotogerçekçi  ve daha sonraki filmde kullanılan efektler için 

de hiper-gerçekçi kavramları kullanılır olmuştur. Đstekler gelişen sistemleri, daha 

fazla gelişen sistemlerse daha fazla isteğin oluşmasına sebep olmuştur. Normal 

gerçekliğin fantastik bir hal aldığı son dönemde görüntüler de fantastik olmak 

zorunda kalmıştır.  

 

 Sürekli gelişim, değişim ve devinimin olduğu görsel efekt alanında, sonuç 

olarak; izleyicinin ve yaratıcıların hayal sınırlarını zorlayan  dudak uçuklatıcı bir 

döneme girilmiştir. Artık gelişim ve değişim, pratik hayattaki ihtiyaçlara göre değil 

hayal gücüyle ve izleyicinin fantezi arzusuna en karlı çözümü üreten fikirlerle 

sınırlıdır. Hayal gücünün sınırını, insanın sınırı, maksimum karın sınırını da toplam 

insan pazarının sınırıyla tanımlarsak  görsel efektlerde gelinebilecek nokta insanlığın 

ne kadar ileriye gittiğiyle ve isteklerinin ne kadar geliştiğiyle alakalıdır.  

  

 Bu bilgiler ışığında görsel efektlerin sinemaya yapmış olduğu etkiler üç ana 

başlıkta toplanmaktadır; uygulama, maliyet ve anlatım. 

 

Uygulama alanında yapmış olduğu etkiler ve günümüzde görsel efektin 

uygulama alanındaki önemi oldukça fazladır. Yapılması zor ve imkansız ya da 

maliyetli olanın optimum sınırlar içerisinde kotarılması yapımcıların ve yaratıcıların 

elini kuvvetlendirmektedir. Bir filmin binlerce bilinmeyeni bulunmaktadır. 

Profesyonelleşmiş bir iş kolunun, yapımcıları düşündüren konularda en uygun 

çözümleri üretmesi, çoğu imkansız filmleri yapılabilir kılmaktadır. Bu yüzden görsel 

efektler günümüz sinemasına pozitif bir etki sağlamaktadır.  
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Anlatım alanında sinema sanatına yapmış olduğu etki, yönetmenin anlatmak 

istediklerini izleyiciye yüksek bir algıyla iletebilmesidir. Düşünceler, hayaller, 

sözler, hareketler, yani anlatmak istenen her şey  ifade biçimiyle alıcıya ulaşır.  

Mesajın anlatmak istendiği gibi iletilebilmesi için güçlü enstrümanlara ihtiyaç vardır. 

Görsel efektler, sinema alanında yönetmenlerin ihtiyaç duyduğu güçlü bir anlatım 

aracıdır. Bu araçlar gelişerek sinemada anlatımın kolaylaşmasını ve farklı anlatım 

biçimlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu bakımdan sinemaya olumlu etkiler 

yapmıştır.Ayrıca izleyicinin fantezi arzusunu karşılamış ve gerçeklikten koparak 

sanal gerçekliğe ulaşmasının yolunu açmıştır. 

 

Maliyet alanında ise görsel efektlerin kullanılması bir çok majör giderin 

minimize edilmesini sağlamıştır. Yapımcılar büyük setler yapmak yerine, bir kısmını 

gerçek öğelerle, diğer kısmını bilgisayarla üretilmiş görsel tasarımlarla 

tamamlatmaktadır.  Ayrıca bilgisayar destekli görsel efektlerin filmin gişesine 

olumlu bir etki yaptığı gözlenmektedir. Dünya çapında bakıldığında en fazla gelir 

sağlayan filmler görsel efektli filmlerdir. 

 

Görsel efektlerin izleyiciye vermek istediği birincil etki perdede yaşananın 

gerçek olduğu ve izleyicinin bu olayın içinde olduğu hissidir. Trenin Đstasyona Gelişi 

filminde izleyicilerin salondan kaçmaları, bu etkinin ilk ve etkili bir örneğidir. 

Günümüzde bu tür etkilerin alınabilmesi için üç boyutlu perdeler, animasyonlu 

koltuklar, surround ses sistemleri ve bazı fiziksel efektler kullanılmaktadır. Tüm 

dünyada yaygınlaşan Imax sinema sistemleri gerçekçilik etkisine bir adım daha 

yaklaşmaktadır.  Đzleyiciyi filmin içine çekmek için birçok yöntem denenmektedir. 

Belkide gelecekte izleyiciyi sanal gerçeklik dünyasına yaklaştıracak daha farklı ve 

etkileyici sistemler gelişecektir.  
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