
›llard›r BYTE, PC World, Effects, ve flim-

dilerde PC LIFE ve GamePro dergilerin-

de yazmam sebebiyle sizlerle sa¤lam bir

iletiflim içerisinde oldum. Geçen süre-

de, sizlerden binlerce e-posta ve mektup

ald›m. Birço¤unuzla sonradan tan›fl›p

sohbet etme f›rsat› buldum, yeni arka-

dafll›klar edindim. Tüm bu sohbetler,

görüflmeler ve mesajlaflmalarda karfl›-

laflt›¤›m sorular, sizlerin ifade etti¤i

problemler hemen hemen birbirine

benzemekteydi. Bu sorular ve problem-

ler y›llar itibariyle pek bir de¤iflim gös-

termeyip, hep kendilerini belli ettiler.

Bu yaz›m›zda, iflte bu soru ve problem-

leri ele alacak, ülkemizde animasyonla

ilgilenen arkadafllar› bekleyen tehlikeler

üzerinde duraca¤›z.

AN‹MASYON SEKTÖRÜNDE ‹fi ‹MKÂNLARI 

Karfl›laflt›¤›m sorular›n ve problemlerin büyük bir

ço¤unlu¤unu sektördeki ifl imkânlar› ve bu imkânla-

r›n k›s›tl› olmas›yla ilgili flikayetler oluflturmaktad›r.

Birço¤unuzun animasyon sektörü hakk›nda toz

pembe hayalleri olmas›na karfl›n, sektörün içerisin-

de olan, y›llard›r bu konu üzerinde çal›flan birçok ar-

kadafl›m›z ifl bulma konusunda büyük problemlerle

karfl›laflmaktad›r. ‹fl konusunda flansl› olan arkadafl-

lar›m›z olmas›na ra¤men, büyük bir ço¤unluk, s›k›n-

t› çekmektedir. Her geçen gün artan bilgisayar kulla-

n›c›s›, teknolojideki geliflmeler vb. bilgisayar ani-

masyonu ile ilgilenenlerin say›s›n›n artmas›n› sa¤-

larken, ifl imkânlar› ne yaz›k ki bu h›zla do¤ru oran-

t›l› olarak artmamaktad›r. Bunun sebeplerini biraz

düflünürseniz kolayl›kla, bulabilirsiniz. Ama isterse -

niz ben yine de, size biraz yard›mc› olay›m… 

Animasyonlar›n günümüzde en çok kullan›ld›¤›

sektör flüphesiz filmler ve TV dizileridir. Özellikle

yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen film ve dizilerde, özel

efekt ve animasyonlar›n kullan›lmad›¤›

bir yap›ma rastlamak neredeyse imkân-

s›zd›r. Hiç efekt ve animasyon yok diye

düflündü¤ünüz The Patriot (Yurtsever),

filmi bile yüzlerce özel efekt ve animas-

yonla zenginlefltirilmifltir. TV dizileri de

bu trendi çok yak›ndan takip etmekte,

hatta yurtd›fl›nda tamamen 3D animas-

yonlardan oluflan Roughnecks (StarS-

hip Troopers serisi), Reboot, Beast Wars

gibi çocuklara yönelik onlarca dizi film

gerçeklefltirilmektedir. Ülkemize bakt›-

¤›m›zda ise durum pek de iç aç›c› gö-

zükmemektedir. Sinema sektöründe

pek film gerçeklefltirilmedi¤i, gibi, kü-

çük bütçeleri sebebiyle, yap›mc›lar bu

tür efektlere pek yer verememektedir.

Gerçeklefltirilen filmlerin konular› ise,

animasyon ve efektlere pek yer tan›ma-

yacak yap›dad›r. Son y›llarda gerçeklefltirilen filmle-

ri gözünüzün önüne getirdi¤inizde ne demek iste-

di¤imi çok daha iyi anlayacaks›n›z. Bu sebeplerle si-

nema sektöründe yak›n gelecekte bilgisayar animas-

yonlar›n›n ve efektlerin kullan›lmas›n› ummak, faz-

las›yla iyimserlik olur kan›s›nday›m. TV dizilerin-

deki, son zamanlardaki canl›l›k bizleri heyecanlan-

d›rsa da, genelde manken ve ses sanatç›lar›n›n rol

ald›¤› ve onlar›n etraf›nda geliflen hikâyeler bizleri

engellemektedir. Aç›kças› y›llar›n› tiyatro ve sine-

maya adam›fl büyüklerimiz bu sektörde ifl bulamaz,

sanatç›lar›m›z sokaklarda aç, ve çaresizlik içersinde

kaybolup giderken, bizlerin bu sektörde ifl talep et-

meleri, bana oldukça da anlams›z geliyor. Bu sebep-

le ülkemizi düflünüyorsan›z, TV dizileri ve sinema

sektörünü akl›n›zdan ç›karman›z› tavsiye ederim.

Bilgisayar animasyonlar›n›n ve grafiklerinin çokça

kullan›ld›¤› bir di¤er sektör ise bilgisayar oyunlar›

sektörüdür. Bu sektördeki geliflmeler o kadar büyük

bir h›zla devam etmektedir ki, yak›n bir gelecekte
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flimdilerde birkaç oyun ile sinema

filmlerini gölgede b›rakan, bu sektör,

kesinlikle e¤lence endüstrisinin lideri

olacakt›r. Bu konudaki araflt›rmalar›m

ve yaz›m› hemen hemen bitirdim, ya-

k›n bir gelecekte, oyun sektöründeki

geliflmeleri sizlere aktarmaya çal›flaca-

¤›m. ‹flte geliflen bu sektörde son za-

manlarda dikkatimizi çeken bir di¤er

trendde, oyun firmalar›n›n eskisine

nazaran çok daha fazla say›da modeller

ve animatöre ihtiyaç duymas›d›r. Bir-

çok oyun firmas› daha da ileri giderek,

(Blizzard, SquareSoft vb.) oyun geliflti-

ren ekiplerinin yan›nda, oyunlar›n›n

girifl ve bölüm aralar›nda yer alan bilgi-

sayar filmlerini gerçeklefltirmek için

animasyon ve özel efekt ekipleri kur-

makta, stüdyolar oluflturmaktad›r.

Tüm bunlar›n yan›nda, oyunlar›n içer-

sinde yer alan modeller, karakterler vb.

unsurlar yine bizim gibi modeller ve

animatörler taraf›ndan yap›lmaktad›r.

K›sacas› yurtd›fl›nda bu sektör çok bü-

yük bir h›zla büyümekte ve içerisinde

birçok animatör ve modelleri de bar›n-

d›rmaktad›r. Ülkemizdeki duruma

bakmaya gerek var m› bilemiyorum.

Hepinizin çok iyi bildi¤i gibi, kopya

oyunlar, yaz›l›mlar, midyecilerin tez-

gahlar›nda, iflportada sat›l›r hale geldi.

Siz bakmay›n öyle ülke-

mizde biliflim fuarlar›n›n

yap›ld›¤›na, Internet'in

herkesin a¤z›nda oldu¤u-

na. Ülkemizde birçok ko-

nuda oldu¤u gibi, bu ko-

nuda da, düzensizlik ve

kargafla sürmektedir. Hal

böyle olunca, ülkemizde

oyun ve yaz›l›m geliflti-

ren, gelifltirmeyi düflünen

de pek ç›km›yor. Kopyas›-

n›n 1-2 milyona al›nd›¤›

dünya devi firmalar›n›n

oyunlar› karfl›s›nda, kendi gelifltirdi¤i-

miz oyunlar›n flans› pek de yok gibi gö-

rünüyor (buradan yanl›fl sonuçlar ç›ka-

racaklar›n›z oldu¤una eminim, ama

bunlar› 15 y›l›n üzerinde bir süredir bil-

gisayarla u¤raflan birinin yazd›¤›n›

unutmay›n›z, düflündü¤ünüz birçok

fleyi, düflündüm, yaflad›m..). Daha ba-

flar›l› çal›flmalar gerçeklefltirilme ihti-

mali ve çok iyi ekipler ol-

sa bile, bunu ülkemizde

riske etmek pek de ak›lc›l

görünmüyor. Bu sebeple

oyun sektörünü de flim-

dilik ve yak›n bir gelecek

için unutman›z› tavsiye

ederim. 

Multimedya’n›n ve inte-

raktif uygulamalar›n gü-

nümüz tan›t›m ve e¤itim

sisteminde yeri çok büyük

olmas›na ra¤men, ülke-

mizde bu konuda da pek

bir geliflme gözlenmiyor.

Sektörde çok baflar›l› ol-

duklar›n› düflündü¤üm

ve kaliteli çal›flmalara im-

zas›n› atm›fl olan birçok

multimedya firmas›n›n

da¤›lmas› ve flimdilerde,

eskisi gibi etkin olmama-

s›n› üzüntü içerisinde izliyorum. Bir

multimedya ürünün gelifltirilmesinin

ne kadar zor oldu¤unu, bu sektörde gö -

rev yapan arkadafllar çok iyi bilecekler-

dir. Bu sektöre giren bilgisiz ve tecrübe-

siz firmalar ve kopyac›l›k sebebiyle, bu

sektördeki firmalarda küçülüp, birço¤u

faaliyetlerine son verdi. Son zamanlar-

da, CD kay›t edicisi ve birkaç korsan ya-

z›l›m› edinen herkesin bu

alana girmesiyle, nitelik-

siz ürünler ve çal›flmalar

sergilenmeye baflland›. Bu

insanlar›n sizleri istihdam

etmesini hayal etmek ise

fazla iyimser bir düflünce

olur kan›s›nday›m. 

Reklam sektörü ise bil-

gisayar animasyonu ve

efektlerinin ülkemizde en

çok kullan›ld›¤›, sektör-

dür. Bu sektörde olmasa,

bilgisayar animasyonlar›-

n› görmemiz neredeyse imkâns›z ola-

cakt›r. Fakat bu sektördeki birçok fir-

man›n, genelde ya yurt d›fl›ndan istih-

dam etti¤i insanlarla çal›fl›yor olmas›

ya da ülkemizde ki yetiflmifl animatör-

lere imkân tan›yamayacak say›da az ça-

l›flma gerçeklefltirmeleri, bizler için yi-

ne problem olmaktad›r. TV kanallar›n-

da görev yapan birçok arkadafltan elde

etti¤im izlenimde kendilerinin çok zor

flartlarda görev yapt›klar› yönündedir.

Bu sektördeki büyük TV kurulufllar›

hariç di¤erlerinin maddi s›k›nt›lar içe-

risinde bulunmas›, çal›fl›lacak bilgisa-

yar ortam›n›n bile bu firmalarda bu-

lunmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. TV’lerde

görev alan arkadafllar›n birço¤u za-

manla yar›fl›p, genelde pekte memnun

olmad›klar› koflullarda görev yapmak

zorunda kalmaktad›r.

Tüm bunlar› göz önüne ald›¤›m›z

zaman ülkemizdeki görüntü flimdilik

pek de iç aç›c› de¤ildir. Bundan 3-4 y›l

önce ayn› fleyleri konufluyor olmam›z

ve bunlar›n hâlâ geçerli olmas›, gele-

cek aç›s›ndan da flüpheye düflmemize

sebep olmaktad›r. Bunlara birde 3D

modelleme ve animasyonun çok zor

bir u¤rafl olmas›n› eklerseniz, karfl›la-

flaca¤›n›z hayal k›r›kl›¤› çok büyük ola-

bilir. Bir iki kitapla, Internet'ten indir-

di¤iniz uygulamalarla 1-2 y›l içerisinde

iyi bir animatör olmay› hayal ediyorsa-

n›z, bu hayallerinizde bir kenara kal-

d›rman›z› tavsiye ederim. Kendi ad›-

ma ne kadar zamand›r animasyonla

u¤rafl›yorum hat›rlam›yorum (en az 7-

8 sene olmufltur), ama bu iflin ne ka-

dar zor oldu¤unu, asl›nda ö¤renmem

gereken fleylerin ne kadar çok oldu¤u-

nu her gün görüp, acaba bu kadar
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emek ve çabay› baflka alanlarda m›

harcasayd›m diye kendime sormaktan

kendimi alam›yorum. Zaman içersin-

de bu konuda ki bilgileriniz art›nca,

iflin ne kadar zor oldu¤unu sizlerde

fark edeceksiniz.

Bu sebeple ileriye dönük planlar›n›z›

yaparken yukarda de¤inmeye çal›flt›-

¤›m konular› göz önüne al›n›z. Y›llar-

d›r ülkemizden yurtd›fl›na ne sebeple

bu kadar çok 3D modeller ve animatö-

rün gitti¤ini, gitmek için f›rsat kollad›-

¤›n› daha iyi anlars›n›z. Benim size

tavsiyem bu konuya gelece¤iniz olarak

bakmaman›z, okulunuzda, as›l ifliniz-

de baflar›yla ilerlerken, bir yan u¤rafl

olarak görmenizdir. 

DONANIM YETERL‹ M‹? 

NE TAFS‹YE EDERS‹N‹Z 

fiu anda kulland›¤›m›z birçok bilgisayar

kullan›m ve animasyon için yeterlidir.

Bilgisayar sisteminizin olabildi¤ince

yüksek h›zl› CPU (bilgisayar›n ifllemci-

si), ve haf›za (RAM 128MB ve üzeri tav-

siye edilir) içermesi çal›flmalar›n›z› ko-

laylaflt›racakt›r. Son zamanlarda hemen

hemen her yaz›l›m›n standart olarak

destekledi¤i OpenGL sistemi ve bu sis-

temi destekleyen grafik h›zland›r›c›

kartlar rahat ve etkin çal›flman›z› sa¤la-

yacakt›r. ‹mkânlar›n›z dahilinde bu tür-

den bir h›zland›r›c› edinmenizi tavsiye

ederim. Tüm bunlar›n ›fl›¤›nda baflar›l›

çal›flmalar›n arkas›nda, donan›m yatt›¤›

bahanesini de bir kenara itmenizi tavsi-

ye ederim. Internet'te yapaca¤›n›z kü-

çük bir gezi, size birbirinden baflar›l› ça-

l›flmalar›n, kulland›¤›n›z bilgisayar sis-

teminden çok daha k›s›tl› donan›m-

larla neler yap›labildi¤i konusunda fi-

kir verebilir. Size bu sat›rlar› yazm›fl ol-

du¤um evimdeki Penti-

um II-350 bilgisayar›m,

‘-beni de¤ifltirmenin za-

man› geldi’ diye bana

seslenirken, TV’de izle-

di¤iniz Final dergisi ani-

masyonlar›n›n yap›m›-

n›n ve render ifllemleri-

nin de alt›ndan kalkma-

y› baflarm›flt›r. Var›n ge-

risini siz düflünün.

HANG‹ YAZILIMI KULLANMALIYIM? 

NE YAPMALIYIM ?

Bana yöneltilen sorular›n büyük bir ço-

¤unlu¤unu ise bu konu çevresinde ki

sorular oluflturmaktad›r. Meselâ bir

okuyucumuz LightWave’i gördüm çok

etkilendim, ama ben MAX kullan›yo-

rum LightWave’e geçsem mi? derken,

bir di¤eri 3DSMAX’ten SoftImage’a

ondan da Maya yaz›l›mlar›na geçti¤ini,

acaba hangisini kullanmas› gerekti¤ini

soruyor. Bir baflka grup kullan›c› ise ül-

kemizdeki bir iki post prodüksiyon

stüdyosunu gezdikten sonra, Maya

kullanman›n ifl bulmalar›nda faydal›

olaca¤› kan›s›nda. Bunun gibi yaz›l›m-

lar aras›nda geçifller, dolanmalar, gidip

gelmeler y›llard›r en çok karfl›laflt›¤›m

problemlerin bafl›nda gelmektedir. 

Genelde kaç›r›lan nokta ise asl›nda,

fark edilmesi çok basit bir gerçektir. Bir

sanatç›n›n yapt›¤› resimde baflar›s›n›

sa¤layan, resmi yapan sanatç›n›n

kulland›¤› f›rça, kalem ya

da tuval de¤il, kendisidir. Bir kalemle

siz düz bir çizgi çizmeyi baflaramaz-

ken, ehli olan kifli size sanat flaheserle-

ri çizebilir. Siz ister Maya, ister Light-

Wave, ister SoftImage kullan›n, yaz›l›-

m›n sundu¤u de¤iflik özellikleri takip

edip, baflar›l› olaca¤›n›z› düflünüyorsa-

n›z çok büyük bir yan›lg› içerisindesi-

niz. Ömrünüz yaz›l›mdan yaz›l›ma

geçmekle sürüp gider, baflar›y› hep

yanl›fl yerde arar durursunuz. Sonuçta

animasyon konusunda bilgi edinemez,

belki kulland›¤›n›z yaz›l›m›n tan›t›m›n›

yapacak derecede menülerden haber-

dar olabilirsiniz. Sektörde en çok kulla-

n›lan yaz›l›mlar olan LightWave 3D,

SoftImage, Maya ve 3DSMAX’in birbir-

lerine de¤iflik aç›lardan üstünlükleri

bulunmaktad›r. Bunlardan imkânlar›-

n›z dahilinde ulaflabilece¤iniz, size kul-

lan›l›fl aç›s›ndan yatk›n olan› buldunuz

mu, o yaz›l›mda kendinizi gelifltirmeye

çal›fl›n. E¤er gerçekten animasyon ko-

nusunda bilgili bir konuma gelir ve ile-

ride karfl›laflt›¤›n›z ifl imkân›, sizi seçti-

¤iniz 3D yaz›l›mdan baflka bir yaz›l›ma

geçmeye zorlarsa, büyük bir problemle

karfl›laflmadan bir di¤erine geçebilirsi-

niz. Ama böyle bir k›stas ve zorunluluk

yokken, yaz›l›mdan yaz›l›ma geçmeyi

ancak bunu harcayabilecek çok zaman›

olan kifliler yapabilir diye düflünüyo-

rum. Unutmay›n vakit nakittir..

Yapaca¤›n›z çal›flmalarda dikkat ede-

cek oldu¤unuz konu ise, elde edi-

lecek çal›flmay› kulland›¤›n›z yaz›-

l›mdan çok sizin yapman›zd›r. Yaz›l›-

m›n›z›n haz›r özellikleri kullanarak,

çok güzel patlamalar, yürüyen karak-

terler, parçac›klar yapabilirsiniz.

Ama ileride karfl›laflaca¤›n›z ifller,

kulland›¤›n›z yaz›l›m›n bir tan›t›m›n›

yapmaktan çok, bilgi ve becerinizi orta-

ya koyman›z› gerektirecektir. Hal böyle

olunca, hiçbir firma yaz›l›mlar›n sun-

du¤u standart patlamalar, hacimsel

›fl›klar, lensflare’ler gibi özelliklerle

yap›lm›fl animasyonlara de¤er ver-

meyecektir. E¤er siz ben bu logo

animasyonunu Maya, SI, LW ya

da 3DSMAX’te yapt›m diyorsa-

n›z ve yapt›¤›n›z çal›flma Co-

ol3D ile yap›labilecek bir çal›fl-

maysa, insanlar etkilenece¤ine
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bu kadar güçlü yaz›l›mlar› kötü bir fle-

kilde kulland›¤›n›z için komik duruma

düflebilirsiniz. Ülkemizde karakter ani-

masyonu özellikleri ile ön plana ç›kan

yaz›l›mlar›n, TV’lerde logo animasyo-

nu için kullan›lmas›na pek s›k rastlan-

d›¤›ndan sizi pek garipseyen ç›kmaya-

dabilir. Ama as›l olan kulland›¤›n›z ara-

c› en etkin flekilde do¤ru olarak kullan-

man›zd›r. Bu sebeple kulland›¤›n›z

program›n hakk›n› vermeye çal›fl›n.

Standart özelliklerden daha derine in-

meye çal›fl›p, kabiliyetlerinizi yans›tma-

ya çal›fl›n. Kulland›¤›n›z yaz›l›m ne

olursa olsun basit görünen, fakat ileri-

de çok yarar›n› görebilece¤iniz çal›flma-

lar gerçeklefltirebilirsiniz. Meselâ su

dolu bir barda¤›n görüntüsünü, gerçek-

çi olarak elde etmeye çal›fl›n. Çok basit

bir kalem modeli yap›p, bunu gerçekçi,

organik hareketlerle yürümesini sa¤la-

y›n…Belki izleyenler yahu bu da ne, ne

olmufl diyecektir, ama bunlar› gerçek-

lefltirirken elde edece¤iniz materyal bil-

gisi, ›fl›k kullan›m›, ya da karakter ani-

masyonu denemeleri tüm 3D yaz›l›m-

lar›nda kullanabilece¤iniz bilgiler ola-

rak her zaman iflinize yarayacakt›r. 

FAYDALI OLACAK S‹TELER VE 

K‹TAPLARI NEREDEN BULAB‹L‹R‹M?

Güzel bir soru keflke bende bu kadar

flansl› olabilseydim. Benim LightWa-

ve’i kullanmaya bafllad›¤›m zamanlar-

da Amiga 500+ bilgisayar›mda Imagi-

ne 2.0 için Steven Worley’in Unders-

tanding Imagine kitab›ndan baflka hiç

bir kayna¤›m yoktu ve LightWave’de

LensFlare’in, Displacement Map’in

ne oldu¤unu ö¤renmem, komik gele-

bilir ama 3-4 ay›m› alm›flt›. Bu özellik-

leri keflif etmemde, tesadüflerle ol-

mufltu. Dan›flacak kimsem ol-

mad›¤› gibi, LightWave’i kul-

lanmaya çal›flan tek kifliydim.

fiimdi ise Internet ve piyasaya

ard› ard›na sürülen yüzlerce ya-

y›n bulunmaktad›r. Bunlardan

sizin için faydal› olabilecekleri,

PC LIFE A¤ustos say›s›nda

sunmufltuk. Kitaplara gelince,

birço¤u Türkçe’ye çevrilen on-

larca kitaptan faydalanabilirsi-

niz. Tüm bunlara ra¤men ne

yaz›k ki Türkçe kaynaklar yeterli ol-

mamaktad›r. Bu sebeple bilgi paylafl›-

m›nda bulunabilece¤iniz kullan›c› gu-

ruplar› sizlere yard›mc› olabilir. Light-

Wave kullan›c›lar›n›n w w w . e g r o-

ups.com/group/lightwave-tr a d r e s i n d e

Türkçe bir kullan›c› gurubu bulun-

maktad›r. Bu guruba üye olmak için

bu Internet sayfas›n› kullanabilir ya

da l i g h t w a v e - t r - s u b s c r i b e @ e g r o u p s . c o m

adresine bir e-posta atabilirsiniz. 

BEN KEND‹M‹ YETERL‹ 

GÖRÜYORUM. NE YAPMALIYIM?

E¤er kendinizi modeller ya da anima-

tör olarak yeterli görüyorsan›z, yapma-

n›z gereken bu sektörde faaliyet göste-

ren firmalara yapt›¤›n›z çal›flmalar›

göstermektir. Çal›flmalar›n›z›n yer al-

d›¤› bu gösteriye DemoReel ad› veril-

mektedir. Demoreel’lar da genel olarak

sizi ön plana ç›karacak, fazla uzun ol-

mamak kayd›yla ve en baflar›l› çal›flma-

lar›n›z yer al›r. Çal›flmalar›n›z› izleyen

kifliler, böylece fazla s›k›lmadan, sizin

hakk›n›zda bilgi sahibi olabilirler. Bir

di¤er yol ise kendi Internet sitenizi ha-

z›rlay›p, ilgili firma ve yetkililerin görü-

flüne sunmakt›r. Yurtd›fl›nda özellikle

yetenekli kiflileri bulup de¤erlendiren

birçok firma bulunmaktad›r. Birçok ar-

kadafl›m›z bu imkânlar› kullanarak

yurtd›fl›na gitmifl, bir bölümü ise vize

problemleri sebebiyle beklemektedir.

Vize’nin problem olmamas› için yük-

sek e¤itim önemli bir aflamad›r. Bunu-

da bir kenara not ediniz. DemoReel ve

yapt›¤›n›z çal›flmalar›n sunumu konu-

sunda dikkat edece¤iniz unsurlar› be-

lirten bir yaz›m flu anda haz›r, yak›n

bir gelecekte sayfam›zda bu konuda ki

ayr›nt›lar› da bulabilirsiniz. 

SORULARIM VE PROBLEMLER‹M 

OLDU⁄UNDA K‹ME DANIfiAB‹L‹R‹M?

Sorular›n›z ve problemleriniz için ilk

baflvuraca¤›n›z yer hiç kuflkusuz ki,

kulland›¤›n›z yaz›l›m›n Türkiye’de

temsilcili¤ini yapan firmalard›r. Bu fir-

malar problemlerinizi çözecek sizlere

destek verecektir. Bir di¤er dan›flaca¤›-

n›z kifliyi ise, asl›nda y›llard›r tan›yor-

sunuz. Bana genel video kurgu, nonli-

near editing, compositing, özel efekt ve

LightWave özelinde olmak üzere, 3D

bilgisayar animasyonu ve Multimedya

konulu sorular›n›z› iletebilirsiniz. Bir-

çok arkadafltan 3DSMAX yaz›l›m› ile il-

gili sorularda almaktay›m. Elimden

geldi¤ince yard›mc› olmaya çal›flsamda

bu yaz›l›m› hiç kullanmad›m. Ama bu

yaz›l›mla ilgili sorular›n›z›da uzman

arkadafllara dan›fl›p cevaplamaya çal›fl›-

r›m. fiimdiye kadar sizlerden gelen

yüzlerce e-postay› cevaplad›m, bundan

sonra da cevaplar›m. 

Bu ay san›r›m kafan›zda oluflan baz›

sorulara cevaplar vermeyi baflard›m.

Birçoklar›n›z yaz›mdan memnun ol-

may›p, bizi karamsarl›¤a ittiniz diyebi-

lir. fiunu unutmay›n ki ben y›llard›r, si-

zin iyili¤iniz için bir fleyler yapma gay-

retindeyim. Yazd›klar›m umudunuzu

ve çal›flmalar›n›z› engellemesin. Ama

bir köflede bilgi olarak, ataca¤›n›z

ad›mlarda sizi uyar›c› olsun. Yurtd›fl›n-

da çok büyük bir h›zla geliflen, bu sek-

törden, ülkemizde karfl›lafl›lan prob-

lemler sebebiyle geri kalmay›n, ama

ilerisi için çok büyük hayallere de

kap›lmay›n. Bir sonraki yaz›m›zda tek-

rar birlikte oluncaya kadar hoflça

kal›n… ■

Oyunlar›n görüntüleri, art›k çok etkileyici...

Benim çal›flmalar›mdan biri.
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