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Bu sanatı yüreği titreyen herkes yapabilir
Yönetmen Bahattin Alkaç:

Animasyonun temel kurallarının birkaç saatlik derste öğrenileceği, 
sonraki sürecin pratik olduğuna dikkat çeken Alkaç,  bu işe gönül 
verenleri eğitme ve yüreklendirmek gerektiğini vurguladı. Alkaç, tek 
eksik olan bilgi paylaşımının gerçekleşmesi ve animasyoncuların bir 
araya gelmesiyle ciddi projelere imza atılacağını söyledi.

Nefise Abalı - Ebru Altunok

Dosya sayfalarımız için 1980’de 16 mm.lik “Tombişin Öyküsü” adlı 
çizgi filmi ile Almanya’da katıldığı uluslararası kısa metrajlı film 
yarışmasında övgüye değer bulunan Animasyon Yönetmeni Bahattin 
Alkaç ile görüştük.  Sinemaya duyduğu ilgi nedeniyle amatör olarak 
filmciliğe başlayan Alkaç, Almanya’da bir dizi kurslara katılarak 
sinema tekniğini öğrendi. 1978 yılında Frankfurt’ta Kinder und Jugend 
Film Zenturm (Çocuk ve Gençlik Film Merkezi) için Türkiye belgeseli 
çekti. Kültür Bakanlığı’nın açtığı yarışma için hazırladığı Ağustos 
Böceği ile Karınca, birincilik ödülünü alan Alkaç, TRT, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, çeşitli bakanlık ve kurumlar için çizgi filmler üretti.

Halen birçok üniversitenin yanı sıra özel kurslarda animasyon 
dersleri verildiğine değinen Alkaç, bu derslerin hiçbirinin 
yeterli olmadığını, animasyonun temel kurallarının sadece 
birkaç saatlik derste öğrenileceğini ondan sonraki 
sürecin pratik olduğuna dikkat çekti.

Animasyondaki gidişatın iyi bulan Alkaç, bu işe gönül 
veren gençleri eğitmek ve yüreklendirmek gerektiğini 
bildirdi. Alkaç, “Bence çok güzel işler çıkartıyoruz. 
Tek eksiğimiz bilgi paylaşımı. Eğer bir şekilde 
animasyoncular bir araya gelip tek yürek olursa daha 
ciddi projelere imza atarız” dedi.

TRT’nin yıllarca animasyona destek vererek hem 
sektörün gelişmesi hem de animasyona gönül verenleri 
yüreklendirerek sahip çıktığını anlatan Alkaç, TRT 
Çocuk’la birlikte bir animasyon sektörünün oluşmaya 
çalıştığını ancak bunun yeterli olmadığının altını çizdi. 
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-Animasyonla ilgilenmeye nasıl ve ne 
zaman başladınız?

-Çocukluğumdan beri hep çizmek istedim 
ama beceremedim o yüzdendir ki aklımda 
hep çizgi film yapmaya şartlandırmaya 
zorladım kendimi Acınacak bir durum gibi 
görünse de içimde yatan o sanat duygusu 
kendimi bilmeden çıktı ortaya… Çizgi film 
sanatı… Çizemesem de yapacaktım bu 
sanatı bir merak bir heyecan. İşte öyle 
başladı. Almanya’da eğitim ve yıllara 
dayanan deneyim ve binlerce çizgi film… 
Şu an TRT çocuk için yaptığım Cahit 
Zarifoğlu’nun Serçe kuş adlı eserinin çizgi 
film dizisinin yönetmenliğini yapıyorum.

-Yönetmen gözüyle iki ve üç boyutlu 
animasyon arasındaki farklar nelerdir?

-Arasında hiçbir fark yoktur animasyon 
animasyondur… Tek fark biri elle 
çizilmesi diğeri bilgisayarla yapılması 
ama bilgisayarda anime edende bir 
animatördür...

-Türkiye’de animasyon eğitimi nerelerde 
veriliyor? Verilen animasyon eğitimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

-İlk olarak Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nde başladı şu an birçok 

üniversitede animasyon dersleri veriliyor. 
Bunun yanı sıra özel kurslarda var 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerde ama bu derslerin hiçbiri 
yeterli değil. Çünkü, benim inandığım 
animasyonun temel kurallarını bilmeleri 
sadece birkaç saatlik derstir ondan sonraki 
süreç pratiktir.

-Kimler animasyon alanında çalışabilir? 
Bu alanda çalışmak için gereken şartlar 
nelerdir?

-Bu sanatı yüreği titreyen herkes 
yapabilir… Biri yazar, diğeri çizer, biri 
boyar biri de yönetir vs.

-Türkiye’de animasyonun mevcut 
durumundan söz eder misiniz? Animasyon 
alanındaki gelişmeler ve eksiklikler 
nelerdir?

-Şu an animasyondaki gidişatımız oldukça 
iyi ama bunun için bu işe gönül veren 
gençlerimizi eğitmek ve yüreklendirmemiz 
gerekiyor ama bunun için bir animasyon 
sektörünün oluşması gerekir maalesef 
şu an öyle bir sektör yok. Eksikleri ise 
sektör olmayışı yanında işin devamlığının 
olmayışı...

-Bir çizgi film projesinin ortaya çıkmasını 
sağlayan birimler nelerdir?
 
-Sipariş almamız 

-Türkiye’de yapılmış animasyonlar 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

-Bence çok güzel işler çıkartıyoruz. Tek 
eksiğimiz bilgi paylaşımı. Eğer bir şekilde 

animasyoncular bir araya gelip tek yürek 
olursa daha ciddi projelere imza atarız.

-Dünyada animasyonun geldiği son durum 
nedir?

-Teknik olarak biz hâlâ Amerika’yı takip 
ediyoruz ama zaman zaman izlediğim 
yerli animasyon filmlerinde bizden de iyi 
sanatçılar olduğunu görüyorum…

-TRT Çocuk’un animasyon stüdyolarına 
katkısı nedir?

-TRT’nin bir devlet kurumu olarak 
gelenek, görenek ve ananelerimize sahip 
çıkmak gibi bir sorumluluğu var.  Yıllarca 
animasyona destek veren TRT, hem 
sektörün gelişmesine hem de animasyona 
gönül verenleri yüreklendirerek sahip çıktı. 

TRT çocukla birlikte 
bir animasyon sektörü 
oluşmaya çalışsa da 
bu yeterli değil. En son 
çıkan RTÜK yasasında, 
“Yerel yayın yapan bütün 
kanalların yayınladıkları 
animasyon filmlerin 
yüzde 20’sinin yerli 
olması zorunludur” 
maddesini eğer bunu 
yasa yapanlar takip 
ederse işte o zaman 
gerçekten bir çizgi film 
sektörü oluşacaktır. 
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