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GÖKHAN SÖNMEZ

Bu amaçla, bundan böyle bizleri flafl›rtan

bilgisayar efektlerinin nas›l yap›ld›¤›n› bu

sayfalardan aç›klamaya çal›flaca¤›m. ‹lk

yaz›m›zda, 72. Oscar ödüllerine özel efekt

dal›nda aday gösterilen 7 filmden (The

Matrix, The Mummy, Sleepy Hollow, Star

Wars:Episode One, Stuart Little, Wild

Wild West ve James Bond:The World is

Not Enough) biri olan Mumya filmini ko-

nu edinmeyi uygun gördüm. Filmde ger-

çeklefltirilen Mumya animasyonlar›n›n

al›flt›¤›m›z 3D animasyon yöntemlerinden

farkl› ve flimdiye kadar gerçeklefltirilen en

gerçekçi insan benzeri karakter animasyo-

nu olmas› dikkat çekici. Toy Story 2 ya da

Stuart Little filmlerinden birini yazmay›

planlarken, eski Byte donan›m köflesi ya-

zar› arkadafl›m Sedat Vard›’n›n verdi¤i

Mumya DVD’sinin, fikrimi de¤ifltirmem-

de etkili oldu¤unu da belirteyim. Bu yaz›-

ya katk›lar›ndan dolay› öncelikle kendisi-

ne teflekkür ederim. Animasyon ve özel

efekt ile ilgilenenlerin, Mumya DVD’si

içinde yer alan 40 dakikal›k özel efekt sah-

nelerinin nas›l gerçeklefltirildi¤inin anla-

t›ld›¤› bölümü çok be¤eneceklerini umu-

yorum.

MUMYA B‹LG‹SAYARDA 

C A N L A N D I . .

mumya filminin özel efektleri, di¤er

birçok filmin aksine tamamen ILM (In-

dustrial Light and Magic) firmas› taraf›n-

dan gerçeklefltirildi. Böylece firma dikkati-

ni bu proje üzerinde toplay›p, neler yapa-

bilece¤ini çok güzel bir flekilde ortaya koy-

ma f›rsat› buldu. Özel efekt dal›nda çeflitli

çal›flmalar› ile Oscar ödülüne ulaflan dün-

yan›n en baflar›l› özel efekt firmas› ILM’in

di¤er çal›flmalar› aras›nda Star Wars seri-

si, Jurrassic Park serisi, DragonHeart,

Men in Black filmleri, akla ilk gelenler.

Firma, 72. Oscar ödüllerinde özel efekt

dal›na aday aday› gösterilen 7 filmden

4’ünün (The Mummy, Sleepy Hollow,

StarWars:Episode One ve Wild Wild

West) özel efektlerini gerçeklefltirdi.

Mumya filmi ise, içerdi¤i 2D ve 3D ani-

masyonlar›n çeflitlili¤i ve baflar›s› ile, geç-

ti¤imiz dönemin ak›lda kalan en güzel

filmlerinden bir tanesi. Filmde 140’›n

üzerinde özel efekt sahnesinden 80’inde

tozlar uçufluyor, gökten atefller ya¤›yor,

böcekler hareket ediyordu. Bunlara flimdi-

ye kadarki en gerçekçi insan animasyonla-

r› olarak adland›rabilece¤imiz Mumya ka-

rakterinin animasyonlar›n› da eklersek,

Mumya filminin özel efekt alan›nda ne-

den bu kadar popüler oldu¤u daha net or-

taya ç›kacakt›r. 

Filmin hemen bafl›ndaki aç›l›fl sahnesi,

de¤iflik tekniklerin kullan›lmas› aç›s›ndan

oldukça dikkat çekici. Bu sahnede, Uni-

versal Pictures’›n logosundan günefle bir

geçifl gerçeklefltirildikten sonra, hemen

altta yer alan Sphinx (sfenks)’in yap›m gö-

rüntüleri; ard›ndan genifl bir alandaki

yüzlerce insan›n ve Anubis heykelinin gö-

rüntülenmesi; son olarak da Firavun'un

atlar›n çekti¤i arabayla gelifli ve onu se-

lamlayan askerler yer almakta. ‹flte bu k›-

sa aç›l›fl s›ras›nda, özel efekt dünyas›n›n

hemen hemen tüm özel efekt teknikleri

bir arada kullan›lm›flt›r. Sahnenin aç›l›-

fl›ndaki Universal Pictures Logosundan

günefle geçifl, güneflin kamerada olufltur-

du¤u Lens Flare (›fl›¤›n kamerada olufltur-

du¤u haleler), piramit ve uçuflan kufllar ta-

mamen bilgisayarda gerçeklefltirilmifltir.

Daha sonra görünen Sphinx, binalar,

meydan ve Anubis heykeli ise ILM (In-

dustrial Light and Magic) firmas› taraf›n-

dan gerçeklefltirilen detayl› maketten bafl-

ka bir fley de¤ildir. Maketler üzerinde çal›-

flan, meydanda dolaflan insanlar ise, sine-

ma teknolojisinde s›kça  kullan›lan com-

Mumya 
(The Mummy)

BUNDAN YAKLAfiIK ÜÇ YIL ÖNCE, TV’de Oscar törenleri yay›nlan›r-

ken, tiyatro ve sinema dünyam›z›n tan›nm›fl isimlerinden bir tanesi, Ba-

be filmindeki hayvanlar›n nas›l konufltu¤u hakk›nda bir bilgisi olmad›-

¤›n›; bunlar›n olsa olsa kukla olabilece¤ini söylüyordu. Bu, sinemam›z-

da neredeyse hiç kullan›lmayan bilgisayar animasyonlar› ve efektleri ko-

nusunda ne kadar yetersiz bilgiye sahip oldu¤umuzu; hatta sinemam›-

z›n önde gelen isimlerinin dahi konudan uzak oldu¤unu göstermektey-

di. Filmleri izlerken, sinema salonundaki birçok kiflinin ne yap›ld›¤› ko-

nusunda en ufak bilgisi olmad›¤›n›; konu hakk›nda yalan yanl›fl fleyler

söylediklerini duydu¤umda hep ayn› fleyi düflündüm: Bu insanlar› film-

lerdeki bilgisayar efektleri konusunda bilgilendirecek yaz›lar olmal›yd›. 
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positing tekniklerinden bir tanesi olan

Green Screen (Yeflil Ekran) tekni¤i ile

sonradan bindirilmifltir. Bu teknik hak-

k›ndaki bir örne¤i, bu say›m›zdaki Grafik

Animasyon sayfas›nda bulabilirsiniz.

Ard›ndan gelen firavunun at arabas› ile

yaklaflmas› ve askerleri selamlama sahne-

si ise, gerçek mekanda kamera ile çekilip

daha sonra sahnenin geri kalan›na eklen-

mifltir. Bu sahnede, arka tarafta görülen

binalar, yap›lar vb. ise yine tama-

men bilgisayarlar taraf›ndan ger-

çeklefltirilmifltir. Sahnedeki gerçek

görüntülerin bilgisayar grafik ve

animasyonlar› ile tam bir uyum

içinde birlefltirilmesi için, ILM ta-

raf›ndan gelifltirilen hareket izleme

ve birlefltirme yöntemlerine baflvu-

rulmufltur.

Filmin ilerleyen bölümünde karfl›m›za

ç›kan, kumlar›n hareketlenmesiyle yerde

oluflan Mumya’n›n yüzünün görüntülen-

di¤i bölüm, dikkat çeken bir di¤er özel

efekt sahnesi. Bu sahnenin haz›rlanmas›

için öncelikle, sahnenin geçti¤i mekanda

denemeler yap›l›p, çekimler gerçeklefltiril-

mifl. Yerde oluflan yüz ifadesi için öncelik-

le Mumya karakterini canland›ran aktör

Arnold Vosloo’nun heykeli yap›lm›fl. Da-

ha sonra de¤iflik amaçlarla da kullan›lan

heykelden, aktörün 3D modeli haz›rlan-

m›fl. Animasyonun haz›rlanmas› için

ILM’in kendi kullan›m› için gelifltirdi¤i

onlarca programdan bir tanesi olan CARI

kullan›lm›fl. Yüz hareketleri için CARI ye-

terli olsa da, kumlar›n hareketi ve kum

benzeri bir yap›n›n oluflturulmas› için

özel shader yaz›lma ihtiyac› do¤mufl. Sha-

der yap›s›, bilgisayar animasyonlar›nda

matematiksel olarak istenilen yüzeyi, ya-

p›y›, geometriyi oluflturman›z› sa¤layan

bir tekniktir. Bu sahnede, yerden s›çrayan

kumlar›n canland›r›lmas›nda genelde

canl› görüntü kullan›lmakla birlikte, ha-

z›rlanan animasyonla canl› görüntünün

uyum içinde olmas› için, parçac›k animas-

yonlar› ile bilgisayarda haz›rlanan kumlar

da kullan›lm›fl. Ayr›ca Maya yaz›l›m› kul-

lan›larak haz›rlanan baz› kayalar sahneye

eklenerek, canl› görüntülerle bilgisayar

görüntülerinin birleflmesinde sorun olan

bölgeler giderilmifl. Bu sahneye benzeyen

bir baflka bölüm ise, kahramanlar›m›z› ta-

fl›yan uça¤›n, Imhotep taraf›ndan olufltu-

rulan kum f›rt›nas› taraf›ndan yutulmas›

sahnesidir. Bu sahnede Imhotep ellerini

havaya kald›r›p önündeki topra¤›n çatla-

mas›n› sa¤layarak, kum f›rt›nas›ndan bir

duvar oluflturmaktad›r. Uçuflan toz ve

kumdan oluflan duvar uça¤› kovalarken,

Imhotep’in yüz ifadeleri bu kum bulutun-

da belirmektedir. Bu sahnedeki toz ve

kum duvar›n›n gerçeklefltirilmesi için

ILM’de 2-3 kiflilik bir ekip oluflturulmufl.

Sahnedeki kum duvar›n›n yap›lmas› için,

bizlerin yabanc› olmad›¤› parçac›k ani-

masyonlar› kullan›lm›fl. Kumlar›n uçufl-

mas› vb. etkilerin oluflturulmas› biraz u¤-

raflt›rsa da, sonuçta istenileni elde etmifl-

ler. Burada sahneyi as›l etkileyici k›lan,

Imhotep’in yüz ifadelerinin kum duvar›n-

da uçuflan kumlardan oluflturulmas›d›r.

Yukar›da anlatt›¤›m›z özel efekt sahnesin-

de de kullan›lan Arnold Vosloo’nun 3D

modelinden, de¤iflik yüz ifadeleri yine

CARI yaz›l›m› kullan›larak canland›r›l-

m›fl. Bu hareketlerin canland›r›lmas›nda,

aktör Vosloo’nun yüz ifadeleri referans

al›nm›fl. Daha sonra bu animasyonlardan

Depth Map (derinlik haritas›) oluflturul-

mufl. Oluflturulan bu derinlik haritas› par-

çac›k animasyonuna uygulanarak, kum

duvar›n› deforme etmesi sa¤lanm›fl. Çok

etkileyici olan bu efekt sahnesini elde et-

mek, zor görünse de imkans›z da

de¤ildir. Filmi izlerken yap›labilir

diye düflündü¤üm bu iki efekti,

kulland›¤›n›z 3D programlar›nda

biraz u¤raflarak elde edebilece¤ini-

zi düflünüyorum.

Filmde birçok sahnede kullan›-

lan çekirge sürüleri, böcek animas-

yonlar› ise, bu tür filmleri izleyenlerin o

kadar da uzak olmad›¤›; son y›llar›n popü-

ler animasyonlar›ndand›r. Buradaki yüz-

lerce çekirge, animasyon dünyas›na yak›n

arkadafllara yine parçac›k animasyonlar›n›

hat›rlatm›flt›r. ILM ekibi bu sahneleri ger-

çeklefltirmeden önce, bu tür grup hareket-

lerinin yer ald›¤› de¤iflik belgeselleri izle-

mifl. Bunlardan, Roma üzerinde uçuflan

bir grup kuflun hareketlerinin yer ald›¤›

video ve 1930’lar›n filmi ‘The Good

Earth’’de yer alan çekirge sahnelerini refe-

rans alm›fllar. Daha sonra bu filmlerde iz-

ledikleri hareketleri, parçac›k animasyon-

lar›na uygulamaya çal›flm›fllar. ‹stedikleri

parçac›k animasyonlar›n› elde ettikten

sonra, s›ra parçac›klarla çekirgeleri de¤ifl-

tirmeye gelmifl. Standart bir parçac›k ani-

masyonundan daha ileri gidilerek, çekir-

gelerin ve böceklerin her birine de¤iflik

hareketler yapt›r›lm›fl. Bunun için anima-

törler taraf›ndan onlarca de¤iflik hareket

tekrar› haz›rlanm›fl ve bunlar böcek ve çe-

kirgelere uygulanm›fl. Gerçeklefltirilen
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Kumlar›n hareketlenmesiyle yerde 

oluflan Mumya’n›n yüzünün

görüntülendi¤i bölüm, dikkat çeken bir

di¤er özel efekt sahnesi.



sistem, her yap› için ayr› animasyon ger-

çeklefltirmesinin yan›nda, bulunulan ko-

numa göre böceklerin yönünü de de¤ifltir-

mektedir. Çekirgeler dönüfllerde yönlerini

alg›layarak hareket ederken, yerde hareket

eden böcekler, zeminin e¤imine göre oto-

matik olarak yönlerini belirleyebilmekte-

dir. Sahnelerin kolay hesaplanmas› için

çok uzaktaki böcekler ve çekirgeler parça-

c›k olarak; nispeten yak›n olanlar asl›n›n

daha basiti; kameraya en yak›n olanlar ise

en kaliteli yap›da modeller kullan›larak

hesaplanm›fl. Bu yöntem animasyon dün-

yas›nda yo¤un olarak kullan›lan LOD (Le-

vel of Detail) tekni¤ini hat›rlatmaktad›r. 

fiimdiye kadar anlatt›¤›m tüm teknikler

çok baflar›l› ve güzel olmas›na ra¤men, fil-

mi di¤er filmlerden ay›ran ve özellikli k›-

lan as›l nokta, Mumya karakterinin ani-

masyonlar›. Yukar›daki efekt ve animas-

yonlar -zor olmakla birlikte- gerçeklefltiri-

lebilir olsa da, Mumya’n›n animasyonlar›-

n› gerçeklefltirmekte kullan›lan yöntem-

ler, daha önce hiç duyulmam›fl ve görül-

memifl teknikleri içermektedir.

FILM DÜNYASINDAK‹ 

‹LK D‹G‹TAL ‹NSAN...

mumya filmine kadar d e ¤ i fl i k

filmlerde gerçekçi karakterlere,

canl›lara rastlamak mümkündür.

Bunlar›n hemen hepsinde karak-

terler, ayn› bildik yüzey modelleme

teknikleri ile modellenip, iskelet

sistemi ile hareketler gerçeklefltirilmifltir.

Bu bildik sistem, ülkemizde de kullan›lan

tekniklerden pek farkl› de¤ildir. Mumya

filminde kullan›lan karakter modelleme

ve animasyon sistemi ise, flimdiye kadar

hiçbir karakter ya da canl› animasyonun-

da kullan›lmayan, çok özel bir tekniktir.

Kullan›lan bu teknik Mumya filminden

önce, ‘The Hulk’ filmindeki kasl›

karakterin canland›r›lmas› için ha-

z›rlanmaya bafllanm›fl. Hulk fil-

minde karakterin sadece kol ani-

masyonunda bu tekni¤in daha ba-

siti kullan›ld›ktan sonra, takip

eden Mumya filminde

bu teknoloji gelifltiri-

lip ilk defa tam bir karakterin canland›r›l-

mas›nda kullan›ld›. Sistemin çal›flmas› in-

san vücudundaki sistemin tam tersi flek-

linde gerçekleflmektedir. ‹nsan vücudun-

da kaslar hareket edip, kemikleri hareket

ettirirken, bu sistemde motion capture

sistemi ile aktörden al›nan hareket verile-

rinin uyguland›¤› kemikler, kaslar› hare-

ket ettirmek için kullan›lmaktad›r. Daha

sonra, haz›rlanan özel yaz›l›mla deri kap-

lanarak gerçekçi sonuca ulafl›lmaktad›r.

Bu karakterin animasyonlar› için, Den-

nis Turner ve ekibi, öncelikle de¤iflik film-

lerde kullan›lan iskeletlerden Mumya ka-

rakterinin iskelet  yap›s›n› oluflturmufllar.

Oluflturduklar› yap›n›n sadece güzel gö-

rünmesi de¤il, ayn› zamanda do¤ru hare-

ket etmesi, ilerideki animasyonlar› etkile-

yece¤i için önemliydi. Ekip içerisinde ço-

¤u zaman "Hay›r.. hay›r. E¤er ulna kemi-

¤ini buraya koyarsan, do¤ru büküle-

mez" türünden konuflmalar geç-

mifl. Bu yap› oluflturulduktan sonra

kendileri için bir kâbus olan hareket-

lerin düzenlenmesi aflamas›-

na geçilmifl. Bu ifllemi

gerçeklefltiren Daniel

Jeanette’nin ekibi-

nin ifli oldukça zordu. Çünkü kötü ani-

masyonun üzerine procedural animasyon

uygulanmas› ve sonucun buna ra¤men iyi

olmas› çok zor bir ifltir. Bu nedenle ilerki

aflamalar›n baflar›l› olmas› için Daniel Je-

anette ve ekibinin çok dikkatli olmas› ge-

rekiyordu. ‹skeletlerin hareketi, yüz ifade-

lerinin animasyonlar›.. hepsi el ile yap›ld›.

Bunun d›fl›nda birçok sahnede az ya da

çok Motion Capture kullan›lm›fl. Birçok

sahnede aktör Arnold Vasloo’dan al›nan

Motion Capture bilgileri düzenlenmifl.

Kemiklerin düzgün hareketleri

gerçeklefltirildikten sonra, kaslar›n

yerlefltirilmesi aflamas›na geçilmifl.

Mumya’n›n vücudunda ço¤u kas›n

olmamas› ekibin iflini kolaylaflt›r-

m›flt›r, diye düflünüyorsan›z, yan›-

l›yorsunuz. Baz› bölgelerde kaslar

yer almasa da, kollardaki, bacaklar-

daki, omuz ve s›rttaki tüm kaslar›n yerlefl-

tirilmesi oldukça uzun zaman alm›fl. Kas-

lar›n, kemikler hareket etti¤i zaman düz-

gün hareketini sa¤lamak için, de¤iflik me-

kanik sistemler de bu s›rada gelifltirilmifl.

Kaslar›n birbiri ile çarp›flmas› sonucunda

oluflacak etkiyi ortaya koymak için ise exp-

ressions sistemi kullan›lm›fl. 

Kaslar›n düzgün flekilde hareket etmesi

de sa¤land›ktan sonra, s›ra sanal etin olufl-

turulmas›; derinin kaplanmas› aflamas›na

gelmifl. Buraya kadar gerçeklefltirilen tüm

çal›flmalar› anlaml› k›lacak olan da, iflte bu

etin ve derinin baflar›s›. E¤er deri kaslar›n

hareketlerini yans›tmaz, hareketlenmez

ise, o ana dek yap›lan çal›flmalar›n hiçbiri-

nin anlam› kalmayacakt›. Bu ifli gerçeklefl-

tirecek derinin yap›lmas› için, bu konular-

da uzman olan; ILM’in üst düzey program-

c›lar›ndan John Anderson’a baflvuruldu.
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Mumya’n›n animasyonlar›n›

gerçeklefltirmekte kullan›lan yöntemler,

daha önce hiç duyulmam›fl ve görülmemifl

teknikleri içermektedir.



John Anderson bu ifl için, kemik-

le deri aras›n› dolduran ve kasla-

r›n da içinde yer almas›n› sa¤la-

yan bilgisayar yap›m› bir sanal et

sistemi gelifltirdi. Bu sistem saye-

sinde, kemiklerin hareketleri ile

fliflip sönen kaslar, üzerindeki de-

riyi etkiliyor; deri de alttaki kas ha-

reketine göre gerçekteki gibi hare-

ketleniyordu. John Anderson’›n

fizikçi olmas› ve yaz›l›m gelifltir-

me konusundaki uzmanl›¤›, elde edilen

sistemin baflar›s›n› sa¤lad›. Çünkü dirse-

¤in bükülmesi sonucunda bu bölgede bu-

lunan et ve kaslar›n katlanmas› dahi, oto-

matik olarak bu sistem sayesinde gerçek-

lefltirilebiliyordu. 

En son aflama olarak, bu karakterin

üzerine uçuflan ve dalgalanan kumafl par-

çalar› vb. eklendi. Gerekli olan doku kap-

lamalar› ve özel shader’lar ile insana ya-

k›n en baflar›l› animasyon ortaya ç›km›fl

oldu. Burada bir iki sayfada anlatmaya ça-

l›flsam da, gerçeklefltirilen ifllemler ger-

çekten çok uzun sürmüfl. Sadece karakte-

rin oluflturulmas› için dört buçuk ay har-

cam›fllar. Buna ra¤men, bu sürenin hiç

de fena bir süre olmad›¤›n› düflünüyor-

lar. Ayr›ca, özellikle karakterin sallanan

ve fazla hareket eden bölgeleri oldukça

büyük sorunlar oluflturmufl. Mesela kafa-

tas›n›n içinde yer alan beynin, kafatas›n-

dan f›rlamamas› için dönüfl h›z› vb.’ne

çok dikkat edilmesi gerekmifl. Yaklafl›k 1

y›l boyunca bu sahnedeki karakterin ha-

reketlerinin gerçekçi olmas› için çal›fl›l-

m›fl. Sonuçta ekip yapt›¤› çal›flmalar›n

karfl›l›¤›n›, izleyicilerden gelen

büyük be¤eni ile alm›fl oldu...

Hemen hemen tüm insan ani-

masyonlar›nda kullan›labilecek

olan bu tekni¤in, gelecekte hangi

projelerde etkin olaca¤›n› hep

birlikte görece¤iz. Ümidimiz, bu

etkileyici sistemin, kulland›¤›-

m›z 3D programlar için de gelifl-

tirilerek en yak›n zamanda tüm

3D animatörlerin hizmetine su-

nulmas›. Filmde anlatmam›z gereken da-

ha birçok özel efekt sahnesi bulunmas›na

ra¤men, bana ayr›lan bölümün sonuna

geldik. Ben sadece en çok dikkat çeken ve

önem arz eden bölümlere de¤inmeye ça-

l›flt›m. Umar›m ayd›nlat›c› olmufltur. Her

konuda dilek ve isteklerinizi bekliyorum.

Bir sonraki SineFX sayfas›nda tekrar bir-

likte oluncaya kadar, hoflçakal›n...

Gökhan Sönmez (gsonmez@agf.com.tr)

3D Modeler/Digital Animatör ve PC

LIFE’›n freelance editörlerindendir. ■


