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Sinema, günümüzde 
yeniliğin ve gelişimin 
en önemli göstergesi 

Rakim Karakaş
Yapımcı – Yönetmen,  
Mavi Rüya Film Prodüksiyon Ltd. Şti.

Sinema, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
değişimlerin yaşandığı dünyamızda geleceğin ve 
geçmişin iç içe yaşadığı ve yansıtıldığı önemli bir 
sanat dalıdır. Bu anlamda sürekli gelişen teknoloji, 

sinemayı doğrudan etkiledi. Bu etkinin sinemadaki yansıması 
özel görsel efekt tekniği, 3D animasyon ve bunların gösterdiği 
gelişimdir.
Sanatta tüm eserler, izleyiciye aktarmak istenen bir anlam ile 
ortaya çıkar. Sinemada sahip olunan metinsel düzlem, görsel 
materyallerle dışavurum imkânı bulur. Burada önemli olan 
kullanılan materyallerin algı düzeyi belli olan hedef kitleye 
doğru mesajı iletecek şekilde kullanılmasıdır. Bütünlüğün 
önemi burada ortaya çıkar. Özel efektler filmin tamamına 
sadece görsel katkı sağladığı için değil, anlamı destekleyen 
bir öğe olduğu için kullanılmalıdır.
Sinema sektöründe kullanılan klasik animasyon teknikleri ise 
Lumiére Kardeşlerin sinema makinesini icat etmelerinden 
sonra daha gelişerek, bugünkü biçimini aldı. Klasik 
animasyon tekniği, hiçbir zaman bilgisayar tekniklerinin 
gelişmesi yüzünden terk edilmedi. Halen, gerek ışıklı masa, 
gerekse de, tablet kullanılarak, klasik animasyon, yani çizim 
yoluyla animasyonun yapıldığını görmekteyiz.
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1980’li yıllardan itibaren bilgisayar destekli 
sinema teknolojisi, canlandırmayı ve efektleri 
daha esnek hale getirdi. Bilgisayar daha 
önce elle gerçekleştirilen birçok işlemi tek 
başına ve aynı anda gerçekleştirebilme imkânı 
sağlıyor. Bu nedenle sinemanın günümüzde 
yeniliğin ve gelişimin en önemli göstergesi 
olduğunu söyleyebiliriz.
Modern anlamda ilk olarak özel efekt 
kullanımının gerçekleştirildiği “A Space 
Odyssey” (2001) filmi, bilim kurgu alanında 
özel efekt kullanımının ne kadar etkili 
olabileceğine dair önemli bir örnek. Bilgisayar 
teknolojisi, özel efektlerle birleşerek hayal 
gücünün sınırlarını aştı ve yenilikler getirdi. 
Ayrı mekânlarda gerçekleştirilen çeşitli 
görüntülerin birleştirildiği özel efektler 
konusunda örnek gösterilebilecek önemli bir 
yapım olan “A Space Odyssey”, uzay gemisi 
tasvirleri, minyatür ve mekanik efektlerin 
kullanımı, makyaj ile hayal gücünün bir 
araya geldiğinde sınır tanınamayan bir alan 
oluşturduğuna yönelik etkili bir örnektir. 
Superman, Jaws, King Kong, Star Wars, 
Matrix, Yüzüklerin Efendisi, 2012, Avatar, vb. 
filmler geçmişten günümüze gelişmekte olan 
özel efekt ve çeşitlerinin en önemli örneklerini 
izleyiciye sundu. 
Sinemada kullanılan efektler aracılığıyla 
seyirciye yeniden gerçeklik sunularak seyirci 
bu gerçekliğe inandırıldı. Bu etkiyi sağlamakta 
gelişen teknoloji, oldukça geniş imkânlar 
sunuyor. Günümüzde yapımı gerçekleştirilen 
sinema filmlerinde, özel efektler değişmez 
bir role sahip. Pek çok geleneksel özel efekt 
tekniğinden vazgeçilmemekle birlikte, pahalı, 
zor, tehlikeli film çekimleri artmıştır. 
Görsel efekt kullanımı ile amaçlananlar; 
yeni ifade yolları geliştirmek, hikâyeyi daha 
gerçekçi anlatmak ve izleyiciyi doğrudan 
yakalayan eşsiz bir görsellik sergilemek 
olarak sıralanabilir. Özel efekt tekniğinin 
kullanım alanının yaygın olması beraberinde 
sürekli yenilenen bir teknolojiyi tetiklemiştir. 
Sinema tarihinde görsel efekt teknolojilerini 
dikkate alarak oluşturduğumuz 
sınıflandırmada, teknik ve teknolojik anlamda 
aşağıdaki yapıtların öne çıktığını ve kendi 

dönemlerine ışık tuttuğunu görüyoruz. Bu 
filmleri kronolojik olarak incelediğimizde 
isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Ay’a seyahat (A trip to moon)

18. yy’ın başlarında çekilmesine rağmen 
“Aya Seyahat” filmi, teknolojik farklılığını 
göstermektedir. Günümüzde bilgisayar 
teknolojisi ile birlikte hayal gücünün tüm 
yansımalarını görmekteyiz. Yönetmen Melies, 
filminde sahip olduğu ilizyonist bakış açısı ile 
küçük ama o devrin izleyicisini etkileyebilecek 
görsel öğeleri oluşturabilmiştir. Filmin 
konusu gereği uzaylı ve uzay tasarımı makyaj 
ve kostümler ile daha önce sadece yazılı 
materyallerde karşılaşılan seyirciye hem 
ilginç hem de ilgi çekici gelmiştir. Mekân 
olarak kullanılan kapalı stüdyoda şehir 
ilistürasyonu çizim ile aktarım yoluna gidilmiş. 
Uzay olarak bir mermi maketi oluşturularak 
hız ve uzaklık temaları yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Şehir gibi ay yüzeyi de çizimler 
ile gösterilmiştir. Kullanılan sis bombaları ve 
montaj uygulamaları ile uzaylılara karşı bir 
silah yansıtılmıştır. El yordamı ile oluşturulan 
teknik efektler, izleyicinin uzay konusunda 
her hangi bir veriye sahip olmaması Melies’in 
ortaya çıkardığı anlamı desteklemektedir. 
Günlük yaşamda her an karşılaşılamayacak 
konuyu içinde barındıran “Ay’a Seyahat” filmi 
yapımını, yönetmenliğini, kostüm ve dekorunu 
Melies’in hazırladığı gerçek dışı bir sunum 
ile yansıtılmaktadır. Bundan ötürü birey 
yönetmenin ortaya çıkardığı dünyanın içine 
girmekte ve onu kabullenmektedir. Merminin 
içine girilerek uzaya çıkılabileceği, herhangi 
bir koruyucu kıyafet giymeden günlük giysiler 
ile uzayda hareket edilmesi, uzaylı yaratıkları 
ile sis bombaları aracılığıyla mücadele 
edilmesi, uzaylıların Afrikalı yerlilere benzer 
tasarımı ve bunların film içerisinde birbiri ile 
bağlantılı olarak hareket içerisinde bulunması 
bütünü ile oluşturulan “gerçekmiş gibi”lik 
düşüncesinin bir yansımasıdır. Özellikle görsel 
öğelerin kullanımındaki çeşitlilik o dönemde 
bu düşüncenin yansıtılmasını kolaylaştırmıştır. 

Günümüzde daha yaygın ve yoğun olarak 
kullanılmasına rağmen bu filmde sahip olunan 
teknolojik açılım, tüm yönleriyle Melies’in 
düşlerinin bir yansıması olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sinema, tüm sanat dallarında olduğu gibi 
oluşturanın zihnindeki hikâyelerin bir 
yansıması olarak nitelendirilir. İzleyiciyi 
içine hapseden hikâyelerde birey kendini 
başkahramanın yerine koymakta ya da 
hikâyenin içine kendini koymaktadır. Bu 
izleyiciye gerçeği sorgulama aşamasına 
getirmektedir. Yaratılan gerçeğe benzer 
ama gerçek olmayan benzetimler ile 
izleyici bilinmeyen olgusu ile karşı karşıya 
kalmaktadır. “Ay’a Seyahat” filminde 
de bu durum kendini göstermektedir. 
Günlük yaşamda ayın, uzaylıların neye 
benzediği ya da uzayda da insanların 

nefes alabileceği konusundaki sorular, 
kendiliğinden olay örgüsü içinde cevap 
bulaktadır. Böylece birey yaşananları 
günlük yaşamda olması muhtemel olaylar 
olarak algıyabilmektedir. Bilgi birikiminin 
ve sorgulamanın eksikliği yansıtılanları 
olduğu gibi almaya yöneltmektedir. Gelişmiş 
kitle iletişim araçlarının olmaması küresel 
bilgi transferlerinin yapılamamasına ve 
böylece yapımcının yaratıkları ile bireyi 
pay çıkarmaya yöneltmektedir. Anlamsal 
bütünlük hikâyenin tamamında olmasına 
rağmen, kullanılan teknik görsel şov ile 
birleşince aktarılanların olağanlaştırmaya 
ve izleyiciyi yabancılaştırmaya sevk 
etmektedir. Ülkelerin ekonomik ve sosyal 
gelişimlerinin hızla ilerlediği bir döneme 
rastlayan bu film, daha Ay’a ayak basmayan 
insan ırkının düşünde bir dönüm noktasıdır. 
Gelişen teknolojiden habersiz olmak bireyi 

“Aya Seyahat” filminden bir görüntü
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“Neden olmasın?” sorusuna yöneltmektedir. 
Yaşadığımız 20. yy.’da artık evren içerisinde 
seyahat ve bilinmeyen ile temasın günlük 
bir iletişim olarak sunulması ve insanların 
bunu içselleştirmesi nedeni ile böyle 
bir yapım yabancı karşılanmamaktadır. 
Yapımın sunulduğu zaman göz önünde 
bulundurulduğunda filme imkânsızın 
yansıtılması olarak bakılmaktadır. Film 
üretim sürecinde kullanılan tüm alt yapı 
çalışmalarında sahip olunan teknik donanım 
konu olarak seçilen hikâyenin içinde gerekli 
ve dozunda kullanıldığında dramatik kurgu 
içerisinde etkili olmaktadır. “Ay’a Seyahat” 
filminde olay örgüsü gereği aya gitme 
hazırlıkları ile başlayan ve filmin sonuna 
doğru dönüş bölümü arasında uzamda ve 
mekânda konu bütünlüğünü bozmadan 
çeşitli özel efektlere yer verilmiştir. Mekanik 
efektler, resimler, makyajlar, kostümler 
ve özelliklede sis bombaları ilizyonist olan 
Melies’in kullandığı efektlerdir. Dramatik 
kurgu içerisinde yoğunluk olarak filmin 
gelişme bölümünde efekt kullanımı artmakta 
bu bölümde de Ay’ı tanıma ve uzaylı ile ilk 

temasın yaşanmaktadır. Özellikle bilinmeyen 
bir mekân ve varlık tasviri söz konusu olduğu 
için tasarıma, makyaja vb. özel efektlere 
ihtiyaç duyulmuştur.
“Ay’a Seyahat” filmi türünün ilk örneği 
olması nedeniyle tarihsel süreç içerisinde 
benzerlerine ilham kaynağı olmuştur. 

Uzay macerası (a space odyssey)

“Uzay Macerası”ın da 20. yy.ın ortalarında 
sahip olunan teknolojinin ötesinde bir kullanım 
sergilenir. Film içerisinde kullanılan efektler 
sinema endüstrisi tarafından bilinen, fakat 
tam anlamıyla görüntülenmeyen efektlerdir. 
Birçok filmde konu içeriği doğrultusunda 
tercih edilen efektler yansıtılmaktadır. 
Filmde verilmek istenen içerik, uzay ve 
bilgisayar teknolojisini esas alınarak 
anlatılırken, bilinmeyenleri teknik alt 
yapı aracılığıyla izleyiciye sunmaktadır. 
Hikâyeyi oluşturan bölümlerde anlatılmak 
istenen ortamların tasviri geniş planlar ile 
verilmektedir. Filmin başında karşımıza 

çıkan insandan önceki yaşamda maymunların 
tasvirinde makyaj ve kostümlerin kullanılması, 
ayrıca daha Önceden çekilmiş arka fonlar ile 
maymun kılığındaki aktörlerin hareketleri 
önden gösterim (front projection) tekniği ile 
sunulmaktadır. Bu teknik tüm film içerisinde 
mükemmel bir organizasyon ve bütünlük ile 
yansıtılmaktadır. İlk çağın tasvirinde mekânlar 
ışık, gölge ve renk düzenlemeleri yapılarak 
aktarılmaktadır.

“Uzay Macerası”nın ana platformunu, uzay 
ve uzay araçları oluşturmaktadır. Film 
içerisinde gördüğümüz uzay araçları özel 

efekt teknisyenleri aracılığıyla tasarımlarına 
sadık kalınarak küçültülmüş minyatür 
maketlerdir. Bu maketler önden gösterim 
tekniği kullanılarak, uzayda hareket ediyormuş 
hissi izleyiciye yansıtılmaktadır. Sadece 
uzay araçları değil, bu araçların içindeki 
donanım mekanik efektler aracılığıyla 
gelişmiş bir teknolojinin ürünü oldukları 
tasvir edilmektedir. Bu film, özel efektlerin 
tam ve aktif olarak kullanılmasında önemli 
bir adım olmuştur. Günümüzde kullanılmakta 
olan birçok teknolojik yeniliğin de habercisi 
olmaktadır. Özellikle yer çekimsiz ortamların 
aktarılması çağın ilerisinde bir film anlayışının 

“Aya Seyahat” filminden bir görüntü

 “A Space Odyssey” filminden bir görüntü

 “A Space Odyssey” filminden bir görüntü
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göstergesidir. Işıklarla yapılan oyunlar, yıldız 
kümelerinin tasvirinde araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
Olay örgüsü birbirini takip eden düz ve yanan 
lambalara sahip göstergelerden oluşur. 
Yapımın gerçekleştirildiği günlerde insanların 
bilinmeyen konusundaki bilgi birikimi 19. yy. 
başlarına nazaran git gide artmış ve artık birey 
soran ve sorgulayan konumuna gelmiştir.
“Uzay Macerası” filminde efekt kullanım 
tercihi daha çok uzay tasvirlerinde olmaktadır. 
Hazırlanan maketler hazırlanan fonların 
önünde çekiliyor. Film içerisinde bu tür 
kullanımları bir gezegenden başka bir 
gezegene seyahat sırasında yoğun olarak 
görmekteyiz. Hayatımızda önemli bir yere 
sahip bilgisayarları ve teknik donanımlarını, 
tasarlanan dekorlar ve mekanik düzenekler 
aracılığıyla görmekteyiz. Bu tür kullanımlar 
konunun gerektirdiği kapsam içerisinde 
dozunda ve abartıya kaçmada izleyiciye 
sunulmaktadır.
“Uzay Macerası” metinler arası kodlarda 
mesaj kullanımının en yoğun olduğu filmdir. 
Böyle olunca özel efekt kullanımında yapılan 
tercihlerde de seçim önemli oluyor. Bir 
çok ilk’i içinde barındıran film özel efekt 
kullanımında kendinden sonra yapılan filmler 
için önemli bir örnektir.

Dünyalar Savaşı (War of the 
Worlds)

 “Dünyalar Savaşı” filmi, günümüzde 
sinema teknolojisinin nerelere geldiğini 
gösteren önemli bir örnektir. Yapımcıların 
ve yönetmenlerin teknik alt yapıları 
kullanarak sınırsız hayal dünyalarını 
kolaylıkla yansıtabilmektedirler. Film 
içerisinde özel ve görsel efekt tanımını 
kapsayan efekt çeşitlerinin hemen hemen 
tümü kullanılmaktadır. Yapıtın konusunu 
dünya dışı yaratıklar ve onların istilası 
olması nedeniyle çatışma ve savaşın olması 
kaçınılmaz durumda böyle bir durumda hikâye 
bütünlüğünü ve anlamını tam aktarabilmek 
için film hilelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle filmin giriş ve son bölümlerinde 
bilgisayar destekli animasyonlar dikkat çeker. 
Olayı anlatırken ve filmin temasını aktarırken 
temel dramatik kurgu prensiplerinin dışına 
çıkmadan neden ve sonuçlar 3D (üç boyutlu) 
animasyonlar ile izleyiciye sunulmaktadır. İlk 
on beş dakikadan sonra aksiyonun belirtisi 
olan fırtına ve yıldırım düşüşleri sanal 
ortamda oluşturulan imajların mavi ekranda 
karakterlerin hareketleri ile birleştirilerek 
yansıtılmaya başlanır. Filmde oluşturulan 
mekân ve zamanın aktarımında büyük 
oranda bilgisayar destekli animasyonlardan 
yararlanılmaktadır. Kötü karakter olarak 
yansıtılan uzaylılar ve onların araçları 
mekanik efektler ve maketler kullanılarak 
canlandırılma yoluna gidilmektedir. Uzaylıların 
araçları (Tripodlar) şehirde çeşitli zararlar 
vermekte ve bunlar ile insanların kaçışmaları 
mavi kutu aracılığıyla filmde birleştirilmekte 
ve böyle izleyiciye aktarılmaktadır. Tripodların 
insanları öldürmesi, ev ve köprülerin yıkılması, 
uzaylılara yapılan silahlı saldırılar film 
içerisinde belirli aralıklarla tekrarlanmakta, 
kullanılan silahlar güvenlik önlemleri 
alınarak hazırlanmış özel silahlar aracılığıyla 
yapılmakta, yaşanan iklimsel özellikler, en 
belirgini olan yağmur özel efekt yardımı ile 
yapılmaktadır.

 

Filmde anlatılan hikâyenin gelişme bölümde 
yoğun bir uzaylı teması ve onlar ile insan 
ırkının mücadelesine yer verilmektedir. Bu 
da kaçışı ve saldırıyı içermektedir. Hareket 
olgusu hiç düşmeden ilerlemektedir. 
Kullanılan tüm efektler orijinal boyutlarından 
farklı olmadan geliştirilmiş, beraberinde 
ses efektleri ile gerçeklik yakalanmaya 
çalışılmıştır. Karakterleri canlandıran 
oyuncuların sergilediği performanslarda 
görmedikleri yaratıklara karşı verdikleri 
tepkileri mavi kutu kullanımı aracılığıyla 
yansıtmaktadırlar. 

 

  

“Dünyalar Savaşı” filminden görüntüler
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Yönetmen Steven Spielberg’in 
filmografisinde birçok uzay temalı film 
bulunmaktadır. Senaristin oluşturduğu 
senaryonun dışında yönetmenin 
konuyu çekimler ile bütünleştirmesi 
de önemlidir. Amaç temayı yanlış 
anlamlara yol açmadan, görsel 
şova dönüştürmeden saf biçimde 
aktarmaktadır. İncelenen üç film de 
roman uyarlamalarıdır. Yazılı metinler 
okuyucunun gözünde görsellik kazanır. 
Bu yüzden yönetmene büyük bir 
sorumluluk düşer, metne sadık kalarak 
görsel öğeleri herkesin anlayabileceği 
biçimde sunmak. Mekânın ve zamanın 
sürekli bir devinim içerisinde 
bulunduğu filmimizde görsel öğeler 
anlatımın bütünlüğü çerçevesinde 
maddesel örnekleri olmayan objelerin aktarımında 
kullanılmaktadır. Örnek olarak; uzaylı yaratıkların 
tasarımı, hareket kabiliyetleri, boyutlarının 
büyüklüğü, yeraltından büyük yıkımlar oluşturarak 
çıkmaları verilebilir. 

Sinema, yapıtlar sayesinde tasarlanan dünyanın 
aracı olmaktadır. Jean Baudrillard, ortaya koyduğu 
simülasyon kavramı ile bu “gerçekmiş gibi”lik 
olgusuna değinmiştir. Simülasyon olgusunda 
hangisinin gerçek hangisinin imge olduğu 
tartışmalarını da beraberinde getirir.
“Simülasyon nasıl ve ne zaman olduğu bilinmeyen 
bir şekilde sinsice gerçek’i yok edip yerine 
geçmiş olan, onun bir hiper gerçeğidir. Filmdeki 
zaman ve mekân izleyici tarafından yaşanan hatta 
kendine içinde yer bulunabilen bir yapıt haline 
gelebilmektedir. Gerçekten sanala yapılan geçişi 
sağlamak amacıyla kullanılan özel ve görsel 
efektler ile tahmini etki yansıtılabilmektedir. 
Böylece izleyici neden ve sonucu aynı platformda 
bulabilmektedir. 
Hareketli görüntünün kullanım oranı arttıkça, 
anlatılan öğelerin aktarımındaki çeşitlilikte 
beraberinde gelişmektedir. Filmin özellikle giriş 
ve çıkış jenerikleri bilgisayarlı grafik desteği ile 
sağlanmıştır. Anlatılan öykünün gelişim sürecinde 
özel efekt kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu nedenle özellikle savaş sahnelerinde 
patlama ve yangın efektleri kullanılmıştır. 

Kullanılan “blue box” (mavi 
kutu) tekniği ile oyuncuların 
stüdyoda gerçekleştirdikleri 
performanslar bilgisayar 
ortamında hazırlanan fonlar 
ile birleştirilerek aktarılmıştır. 
Genelinde hâkim olan dijital 
efektler kurgu ile bütünlük 
kazanıyor ve tamamlayıcı bir 
öğe olarak karşımıza çıkar. 
Kullanılan efekt çeşitliliği ile 
filmde kare kare ışık, ses ve 
renk tonlamalarına dikkat 
edilmesi gerekiyor. Dramatik 
kurgunun temelinde uyuma ve 
bütünlüğe dikkat edilmelidir. 
Bu nedenle filmde kullanılan 
efektler çeşitlilik sergilemesinin 
yanında devamlılık açısından 
da beraber hareket etmektedir. 

Şiddet ve korku öğelerini içermesine rağmen 
insan temelli bir hikâyenin aktarılması, bireyi 
esas alan görsel materyallerin kullanımını 
sağlamaktadır. Macerası”, Steven Spielberg’in 
“Dünyalar Savaşı” adlı filmleri tema olarak 
insan ve uzay ilişkisini ele almakla beraber, 
görsel çeşitlilikle aktarımda renkli bir yol 
sergilemektedir. Filmleri incelediğimizde 
1900’lü yılların başında insanların uzayı 
keşfetme ve tanıma düşünün yansımalarına 
rastlarız. 1900’lü yılların ortalarına 
geldiğimizde artık uzay erişilemeyen bir olgu 
olmaktan çıkmış içi içe yaşanan bir ortam 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Her film kendi oluşum sürecinde kendini 
özel ve görsel efektler ile renklendirmiş, 
tasarladıklarını benzer yöntemler kullanarak 
örneğin; minyatürler kullanarak şehirleri 
tasvirleşmek, maketler ile uzay araçları 
geliştirmek, modellemelerle uzaylıları 
oluşturmak, atmosferik efektler ile sis, 
yağmur gibi olayları gerçekleştirmişlerdir. 
Filmlerin insanların yabancı olduğu konuları 
temel almaları gerçekliği ne kadar doğru 
yansıttıkları konusunda soru işaretleri 
oluşturmaktadır. Kelimeleri görüntüye 
dökerken tüm değişkenlere rağmen özel 
efektlerin etkisi yadsınamaz.

“Dünyalar Savaşı” filminden görüntüler

http://www.bilisimdergisi.org/s152

http://www.bilisimdergisi.org/s152

